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NRA IR FORDAS
Prez. Roosevelt pareiškė, 

kad Henry Ford negaus nė 
vieno vyriausybės kontrak
to, nes jis nesilaiko NRA 
kodekso.

Tuojau pasiskubino su 
pareiškimais ir NRA prie
šai, o tokių yra nemaža.

Dabar kyla klausimas ar 
NBA boikotas yra legalus?

Ar NRA gali, prisilaiky
dama konstitucijos, .boiko
tuoti dirbtuvę, kuri nesilai
ko jos kodekso?

Aišku, kad tie ir kiti 
klausimai bus pavesti spręs
ti Aukščiausiajam Teismui. 
Teismo sprendimas , nulems 
NRA gyvybę.

Jei Fordas laimės, tai at
siras ir daugiau fordukų, 

, kurie puls trukdyti Prez. 
Roosevelt pradėtąjį darbų 
•ekonominėje dirvoje.

Vadinasi imtynės NRA 
su Ford įdomios ii* vertos 
susidomėjimo.

Šis vaizdas parodo Austrijos - Vokietijos rųbežių, ku rį labai stropiaiįaūgo Aust- 
rijos sargyba, kad nepraleidus Vokietijos naziu su faši stine propagancįi. • 
------- :-----—-------------- —--------------------------- A--—----- :----—:-----

Vokietija Gamina Nuodingiausias Dujas
Werke.”FORDAS SUMINKŠTĖJO

VANDALIZMAS DETROIT 
DIRBTUVĖSE

DETROIT, Mich.—Pen
kiose^ dirbtuvėse^ kurių dar- 
bimnįzaistreikuoja; nežino
mi piktadariai sudaužė ma
šinas, sudegino blueprints, 
išdaužė] langus, apvertė au
tomobilius ii* pridarė dau
giau nuostolių..

Policija ? įtaria streikie^ 
rius.

DETROIT, Mieh—NRA 
viršininkas R. Johnson pra
neša, kad Fordo kompanija 
pasižadėjo priduoti Visas 
apyskaitas apie algas ir 
darbo valandas Naciona- 
liam Automobilių Butui, bet 
priešinasi" kodekso pasira
šymui.

Vadinasi, bijo, kad darbi
ninkai nepradėti} organi
zuotis ir statyti savo reika
lavimus.

Douglas Shoe Kompanija 
Grūmoja Išsikraustymu

TRYS UŽMUŠTA ALIE
JAUS EKSPLIDZIJOJE

Tiesa, streiki er iai buvo 
susirinkę prie dirbtuyiųj bet 
nei vieno nepagavo daužant.

Du vyru buvo areštavę, 
bet darbininkai juos iš poli
cijos atėmė.

Riaušėse vienas darbinin
kas sužeistas.

Stebuklas, Kur} Konstata
vo 22 Gydytojai

“Echo dė Paris” paduo
da labai įdomių žinia. Viena 
Nancy vienuolė sesuo Irena, 
dirbusi nenormalinių vaikų 
prieglaudoje jau nuo 1927 
metų, siygo skilvio afekciją 
—entero-ėolitu, t. y. liga^ 

( kurių sukėlė oolito bacilos. 
Tuo pat metu sesuo sirgo 
kelio ankilozu.

Sesers sveikatos būklė bu
vo tiek sunki, kad jai teko 
daryti dvi operacijos: viena 
Paryžiuje, kita Nancy. Se
seriai buvo duota metai ato
stogų. Mėnesiui praslinkus, 
būtent, rugsėjo 8 d., ligonė 
kartu su Reimso maldinin
kais nuvyko į Liurdą. Jos 
padėtis buvo tokia sunki, 
kad gydytojai uždraudė jai 
net leistis į kelionę. Rugsė-

■ jo 10 d. išryto ligonė vis 
Spalių 24d. pradėjo snig- dėlto nunešta į grota.’Ji pa- 

.. ti. • Išrodė, kad mažmožis, ėmė Švenčiausiąjį Šakra- 
Bet rytojaus dienų sniego) mentų. Staiga jos vidurius 
buvo prišnigta nuo 12 iki 15) 
colių gilumo.

Miesto darbininkai turėjo 
darbo kol prakasė gatves ir 
šalygatvius. Atrodė ’ tikra 

•/ žiema. .
. ‘Vietos gyventojai neatsi-

• mena, kad kada nors taip 
daug sniego būtų prishigę.

‘ . Ankstyvas sniegas priilą-
• Te daug nuostolių, daug me

džių nulaužė.
' ' F. D. ■

48 VAL. SAVAITĖ KA
SYKLOSE -

WASHINGTON, D. C.- 
Kietųjų... anglių kasyklose 
NRA nustatė 48 vai. darbo 
savaitę.

Sakoma, kad apie 90 nuoįs. 
darbininkų jau dirba sulig 
U. M. W. of A. unijos ir 
kasyklų savininkų susitari
mo.

ANKSTYVA ŽIEMA 
KANADOJE

MONTREAL, Čanada. -

Lenkij laikraščiai prane
ša, kad turimomis žiniomis 
iš Vokietijos, iš dalies pavy
kę Hitlerio vyriausybei. su
mažinti nedarbą, kad pakilę 
stambūs karo pramonės už
sakymai. Sunkioji vokiečių 
pramonės šaka pėt paskuti
nius mėnesius užpirkusi la
bai didelius kiekius žalia- 
vos; sūmobilizaviisi didelius 
darbininkų kedrus it smar
kiu tempu dirbanti karino- i nuodingiausias dujas,' nuo 
menės ginklavimo reika- kurių negali apsaugoti jo- 
ląms. Keleiviai, važiuodami! kia dujokaukė.
traukiniu iš Leipcigo į Drez Į n01.gdamas pa.
deĄ, stebĮsi žiūrėdami. pro!lįdkyfi tan) tikrajn

įme Vokietijos gyventojų 
j karingų dvasią, nė nemano

• slėpti vokiečių ginklavimosi 
ir dar tyčią, kad sustiprintų 
vidtlTi&ę'"propaganda, ■ atvi
rai kala baisiausius karo 
ginklus. Net vokiečių gene
ralinis štabas sykiu su feld
maršalu Hindenburgu pasi
baisėdami seka- Hitlerio 
Veiksmus,, kas gali perdaug 
anksti sukruti karo gaisra, 
kmris užkluptų Vokietiją 
darzncpasiruošusių.
Hinclenburgas atjaučia ge

ne ralio štabo pamatu otų 
baimę ir manąs dargi atsi
sakyti, nuo Vokietijos prezi
dento vietos. Vadovaujan
čiuose naci j onalsoei j alistu 
sluogsniuose jau garsiai 
kalbama, kad greitu laiku 
Hitleris užimsiąs Hinden-. 
burgo vietą. *.

langus į
Tai “mirties Jai ve,” kuri 
priklauso staibiam chemi
jos, koncernui į“ I. G. ĖaT- 
ben Industrie^, Už aukštos 
fabriko sieriošį aptvertos 
aukšto įtempimo elektros 
viela, dirba. 6J1 inž. chemi
kų, 1329 valdininkai, 2126 
technikai ir #ŲB74 •darbinin
kai Čia Jie ^ęiįp^baisiau- 
sio , paj ėgumo . patrankas,

N ORTU TIVERTON, 
R. I. — Lapkričio 1 d. — 
New Engia n d Terminai 
kompanijos aliejaus tanioj 
ekspliozijoje trys žmonės 
ūžnmsta ir 10 sužeista.

Ekspliozija padarė mili
joninius nuostolius.

Apylinkės gyventojai dėl. 
didelio karščio--turėjo sku
biai išsikraustyti.

Pradžioje išrodė, kad vi
sas miestelis užliepsnos. Bet 
gaisrininkams pavyko kiek 
apgesinti ir sulaikyti ugnį 
nuo plėtimosi.

700 JAUNŲ PORŲ SUSI
ŽIEDAVO

žiai buto areštuoti 'ir kalti- 
nauji: už muštynes.

Kaip šis streikas .baigsis 
dar sunku pasakyti, bet dar
bininkai yra pasiryžę laimė
ti.

(1 raičiausiai, kad valdžia 
turės imtis griežtesnių prie
monių streikų baigti.

Jei kitos kompanijos pi*U 
pažino naują imi,ją, tai ko
dėl to negali padaryt D,oug-. 
Jas Šime Cb.

bereikėjo ramsčio, ir ji ga
lėjo valgyti, kaip ir visi kiti 
kad valgo. Po penkiolikos 
dienų ji pradėjo savo darbų. 
Jos pasveikimų konstatavo 
buvę biure dvidešimt du gy- 
dyiOjai. Smulkiai išdiskusa- 
vę jos ligų, jie visais balsais 
priėjo išvados, kad sesers 
pagijimas yra stebuklas. Vi- 

• si dvidešimts du pasirašė 
konstatavimo protokolų., <

. Spalių 30 d., Bostone ties 
45 High st. apie 6 vai. ryte 
įvyko ekspliozija dūdoje. 
Keletą namų apdraskė ir 
stiklus išdaužė.

iii* kelių suėmė didėli skaus- 
I mai. Tačiau, nepaisant to, 
ji buvo įleista. į vandenį.

LITVINUTE ATVYKO 1 »ŠVEICARIJA GINK- 
PARYŽiy

PARYŽIUS. — Spalių 
30 d. atvyko Sovietų Rusi
jos užsienių reikalų minis- 
ieris LitvinofL Jis vykstąs 
į Jurig. Valst. gauti pripa

LUOJASI

žinimą. Paryžiuje sustojęs 
Kai ją iš vandens išėmė, Ii- pasimatyti su Prancūzijos 
gOiiių slaugytojos iš karto 
pastebėjo jos iškreiptų kojų 
atsitaisant. Ligonei, beregint 
..sugrįžo jėgos, jį atsikėlė it 
ėmė vaikščioti.

Maldininkus lydėjo gydy
tojas Gehilloiij apžiūrėjęs 
ligonę, : konstatavo," kad ji 
yra. pasveikus. . Jai jau ne-

ROMA. — Sulig diktato
riaus patvarkymo iš Romos 
ir provincijos 700 jaunų po
rų. susižiedavo. *

Romos miesto poros pir
miausia gavo šliubų savo 
parapijų bažnyčiose ir pas
kui susirinko į Šv. Marijos 
Angelų bažnyčių, kur Pali- 
cos Arkivyskupas atlaikė iš
kilmingas' šv. mišias, ir su
teikė palaiminimų.

Iš bažnyčios jaunavedžiai 
paradavo gatvėmis, kur. fa
šistų sekretorius kiekvienai 
porai įteikė 500 lirų (apie 
$40) kaipo dovanų nuo dik% 
tatoriaus. Mussolini. ‘ .

Po to jaunavedžių poros 
gavo vedybinius pusryčius,

NAUJAS NORWOUDO 
MANADŽERIS

BERNAS. — Šveicarų se
natas pritarė tautinės, tary
bos priimtam nutarimui pa
skirti 20. mik frankų kredi
to karo medžiagos rezer
vams atštatvti.

užsienių, ministerių ir Vo
kietijos užsienių, ministerių:

Jųng. Valst. jp' laukia 
bolševikai ir taiso jam kelių 
į Washingtoiia. ’

Bolševikų, vadai pasidarė 
labai nuolankūs Roosevelto 
administracijai. ’. ’

KETURI BANDITAI AP
VOGĖ BANKĄ

NORFOLK, Neb. — -šio
mis dienomis keturi plėši
kai užpuolė Secųrity Statė 
bankų ir pagpobę• $10,000 
pabėgo; j • ■ .

Streiki ė ria,i Vielini (jin
• - įniko,si,

Brockton, Mass. Naujoje 
Anglijoje yra didžiausiu 
streiko centru.

Batsiuviai ir darbdaviai, 
matyt, įiasiryžę kovoti iki 
pergalės. ■

Dariiin ii ikai gani tą para- 
mą Intų dirbtuvių darbinin
kų.

Taip pat spėjama, kad 
Dengias Shoe . kompanija 
gaima finansinę ^paramų ’tš 
kitur, nes ji jau būtų su- 
bankrutijus begabendama 
streiklaužius iš Bostono ir 
kitur.

Kompanijos agentas pa
reiškė spaudai, kad kompa
nijos direktoriai svarsto 
dirbtuvę kraustyti į Lovvell, 
Mass.

Spalių 31 d. Įvyko baisios 
riaušės tarp streikuojančių 
darbininkų ir streiklaužių.

Streikieriai paleido ak
menis ir ką tik sugriebė į 
streiklaužius ir jų automo
bilius. . . ,

'VisUs automobilių langus* 
išdaužė ir keletą sužeidė.

Policija b u v o bejėgė šiomis dienomis nežinomi 
riaušes numalšinti, . asmenys 'išdaužė langus-ke-

Du importuoti streiklau- ’ turiu namų. .

STREIKLAUŽIUS VEŽA 
IŠ BOSTONO

BROCKTON, Mass. — 
Douglas Shoe. kompanija,, 
“importuoja” streiklaužius 
iš Bostono motoriniais ka
ta) s. Spalių 30 d. atvežė, 
streiklaužius 17 karų.

Tai buvo didži a u s i as 
streiklaužių paradas nuo 
streiko pradžios.

Du karu, pilni valstybės 
policijos, vedė paradų it ke
letu poli.cistų lydėjo m.otor- 
cvkliata.

MONTELLO, Mass. -

Chicagos V aidžia Pager
bė Musę Didvyrius

SAULIŲ ORGANIZACIJOS DE 
ŠIMTMEČIAI KLAIPĖDOS 

KRAŠTE.

N0RW00D, Mass..— 
Šiomis dienomis miesto vir
šininkai pasamdė naujų 
miestui vedėjų — manager. 
įžymų katalikų p. William 
C. Kendriek. Jis yra brolis 
Dr. Kendriek, Brookline.

IR LIETUVOJE BUVO 
ŽVAIGŽDŽIŲ LIETUS

CHICAGO, 11, — Miesto 
valdžia, atsižvelgdama į lie
tuvių prašymų ir į. lietuvių 

Šiais metais suėjo lygiai didvyrių nuopelnus, nutarė. 
Auburn Ąvehue pavadinti 
Lįtųaniėa Avenūe.

Tokiu . būdų miešto val
džia pagerbė mūsų didvy
rius ir visą mūsų išeiviją.

dešimts metų nuo to laiko, 
kai įsisteigė pirmieji šauliu 
būriai Klaipėdos . krašte. 
Šaulių organizacijos sukak
tuvės buvo tinkamai pami
nėtos kiek anksčiau. Dabar 
paskiri šaulių būriai mini 
savo dešimtmečius.

Pirmas dešimtmetis ap
skritai parodė, kad šaulių 
organizacija Klaipėdos kra
šte y ra jau giliai Įsišakni
jusi, ir iš tikro, bus viena 
stipriausių lietuvių organi-) Reo-al

. -1. t « It"! /A • 1 I rt T-vrt **» 1 i . • ' »

BEGAL ČEVERYKŲ DAR
BININKAI PASIRINKO 
BROTHERHOOD UNIJĄ

Nesenai laikraščiai pra
nešė, kad spalių 9 d.. (Vaka
rų Europos laiku) Prancū
zijoje ir Belgijoje buvęs 
matomas labai g a u s u s 
‘ ‘žvaigždžių lietus, ’ ’ tari ant, 
labai dažnas meteoritų kri
timas. • . • .

Tuo pačiu laiku, panašus 
“žvaigždžių lietus4’ buvo 
matomas ir Lietuvoje. Kar
tais buvo matyti iš karto po 
4—5. lėkiančiiis meteoritus. 
Daugumas meteoritų. lėkė 
iš žiemos -vakarų į žiemos 
rytus "kampu kirsdami me
ridianų. Gausiausia jų buvę 
pietuose. :

zacijų visame krašte. Dabar 
vietos šaulių, vadovybe pasi
ryžusio didinti šaulių raite
lių eiles. Tam ypatingai pri
taria tiki ninku jaunimas.

PAMINKLAS A. A.
J. VOKIETAIČIUI

KAUNAS? -^Kauno ka
pinėse atidengtas, didelis pa
minklus, lietuviško kryžiaus 
pavidalo,, mirusiam 1929 ni. 
visuomenės veikėjui ir pe
dagogui • Juozui Vokietai
čiui. , 'Paminklą pastatė žy
mus skulptorius; Grybas* 
Paminkle yrą toks parašas; 
4 ‘ Lietuvos mokyklos kūrėjui 
Juozui Vokietaičiui > Lie
ju vos niokytojaL”

WHITEMAN, Mass. — 
Shoe kompanijos 

darbininkai daguina balsų 
pasirinko Brotliorhood uni
jų- ■

Balsavimo rezultatai:. Už 
Brotherhood — 526: B. and 
S. W. U, — 11; dirbtuves 
komitetą — 11; pavienius—

BULIUS SUBADĖ ŽMOGŲ

Bulius, varomas į. kūtę, Į- 
pykęs. puolė. savo Šeiminin
kų p. Gross ir mirtinai su
badė, o jo žmonų sužeidė:

Subėgę kaimynai su šakė
mis bulių nugalėjo ir Gross> 
pašaukę mhbulaiisų, nuvežė 
ligoninėn.
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Penktadienis, Lapkričio 3, 1933.

Vietinės žinios!
i * ” • - 5’

Bendrai visiems tiems, 
mrie. tyliu savo darbu sten
gėsi, kad Paslėpta Bran
genybe” . turėtą geriausias 
pasekmes —; visiems tariu 
ačiū ir telaimina jus visus 
Gerasis Dievai

K-un, K, Lenkus.

j PADĖKA
Biuomi noriu viešai, pa- / 

reikšti jsavo gilų jį’ nuoširdų 
įvertinimą tos . gražiosios 
darbuotei ir kilnaus pasi
šventimo visų tų, kurios ir 
kurie taip maloniai prisidė
ję prie dramos u Paslėpta > 
Brangenybė,” kuria statė 
Šv. Petro parapijos jauni
mas, spalių 29. d. Malonų 
darbuotis kai parapijiečiai 
suteikia mažesnę ar didesnę 
paramą gerani til<slui. Per- 
Statytoji drama dabar jau 
yya : praeities dalykas, bet 
gražūs įspūdžiai pasiliks.il- 
gąi atmintyje. _ . ■. • . 

•... Visiems . atsilanldusiemš- 
uioms širdingai dękojtą y- 
pač sekant i emš asm enims : 
Artistams, kurie daug laiko 
L; energijos pašventė, tiiika- 
mai išmokti ir atlikti savo 
roles.. . /

■ yBiznieriams, kurie nuolat 
tps remia parapijos darbuo
tę. Žmones turėtų ją dideles 
pastangas ir paramą įver
tinti.

Panelėms, kurios F,. Kar- 
bausk'aitės vadovybėje, taip 
gražiai ir gabiai suruošė 
kostiumus ir prisidėjo prk- 
Saldainių gaminimo bei par
davinėjimo. Ypatingai pasi
žymėjo p-lė Majauskaitė, 
pp. Kudarauskienė ir Mark-

4 šiene biliehj pardavime..
. Juozui Antanėliui ir. ją 
orkestrai už gražius ir kla- 
sįskūs muzikos dalykėlius.

ADVOKATAI
FJ’M’iuiiiiiimiiinuiiHiiiimiiiiinniinHiiiuiititiiiiiiiuni Q 
J JUOZAS CDNYSl

pudingo veikalo, . ^Liurdo 
Stebuklas?’

Beabejo, visi esate girde' 
je apie garsią savo stabuk
ais vietą Liurdą, Franeūzi- 
ojc. Jo Ekscelencija Vys

kupas Būrys yra net didelę 
<nyg-ą parašęs apie minėtą 
vietą ir, stebuklus. O dabar 
turėsite progos pamatyti. 
*Liurdo Stebuklą’’ scenoje. 
Jo perstatyme dalyvauja 20 
merginą. Perstatymas..įvyks.

TELEGRAMA IŠ KELIONĖS
. Pereitų penktadieni išvy
dęs į New Yprką vykti Ine- 
uvon p, Juozas B. Laučka 
prisiuntė šiokią telegramą:

“Nuoširdus lietuviškas 
ačiū. palydovams. Keliones 
pradžia. laiminga. Iki pasi
matymo;

i{Juozas Lau.Čka.”

STUDENTŲ ŠOKIAI 
PAVYKO 

b

Kataliką Studentą (Ipni- 
tieciū) šokiai, parapijos sa
lėje, spalių 31 d. buvo labai 
sėkmingi. Jaunimo buvo pil
nutėlė svetainė. Visi, pado
riai ir studentiškai linksmi- 
uosi. ■

SOGIAHSTIŠKAS
BLOFAS

‘ ?et ro^bažnytinėj salėje, So. 
bostone. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. >

Jį ruošia Lietuvos Buk* 
:erų po Globa Mot. Švč. dr- 
ja, savo metinėje šventėje.

• Bė vaidinimo bus muzikoj,į 
talbų, dainų ir kitokių pa
įvairinimų. žodžiu. sakant, 
vakaras bus toks, koki, tik 
‘ ‘ Lietuvos Dukterys’’’ mokti 
surengti. Todėl įsigykite’ ti- 
.kįėtus iš anksto. Ją galima, 
gauti pas draugijos nares.

6 Lietuvos pakte, \

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

D B. M. V. CASPER
■ ( Kasparą viGins 

Naujoje Vietoje,
525 Ė. Broadvray, S. Boston.

Ofiuo Vatandoi: 
Nuo 9 Ik! 12 ryte Ir nuo 1:30 ik! 
5 ir nuo 6 iki. 8 vai. vakare. Ofl- . 
iu uždarytas subatos vakarais Ir 
nedBldienlalSį taipgi seredotnlu nuc 

12-tordlena uždarytai
Taipgi nuimti ir X-rag

Mūsų kaimynas ‘4 Maikis? ’ 
.vės mulkina. savo skaityto
jus, apie kokį ten nepartinį 
komitetą socialistų transat
lantinį skridimą remti. .

Tiesa, pereitą penktadie
nį, lietuvių svetainėje įvyko 
Dariaus - Girėno komiteto 
susirinkimas, bet to komite
to nariai nesutiko būti.ir-so- 
cialistą transatlantinio skri
dimo komiteto viršininkais.

Dr. Kapočius, Dariaus- 
Girėno komiteto iždininkas

* Lietuvis Dantistas •

DR. S. A. GALVARISKI
(GAUNAUSKAS)

... Tel. Šo. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras. nuo 10 iki 12 vai. 
ryto“, nuo 1:30 iki 5 :30 po pietų ir 
nūo 6 iki 9 I. Vakare, šventų dienų

, : pagal susitarimų..

Rinkliava Dariaus - Girėno 
Paminklui Chicagoje

Dariaus - Girėno painiu-- samiarieciai ir liet, parapi- 
klo statyiiio komitetas spa
liu mėn. 28 d. surengė viešą 
rinkliąyą Clūcagos mieste 
šio paniinldo naudai. . Nors 
labai sunku buvo gauti for
malūs valdžios leidimas tani 
reikalui, bet komitetas uo
liai. rūpinosi tuo dalyku ir 
laimėjo. Miesto majoras lei-

_—, Jo ta rinkliavą dalyti devy- 
E*. G. Beniiett iš Ogden,: vrirtPu (iš 50

Utah, paskirtas vienas iš f vvaM?4)y tiį
dviejų direktorių »Federąl i v-u gyrVeliain.uose raj(juūnse 
Deposit korporacijos, j|v^tun()se . vijose. Bet ir
pradės veikti nuo sausio 11 didžiuliam plotui reikė- 
d., 193L Toji korporacija pastatyt i labai daug au-
apdraus depozitus bankose L .
nedidesnius kaip $2,500.

LIOTEfiiJOS BiUŪS LE-
GISLATŪR3JE

ją mokyklą,, vyresnes moki
nes, u taip pat atskiri vėi-

ku -rinkėjų. ' - ■
Tam .milžiniškam, kilniam 

darbui paminklo, statymo 
komitetas suorganizavo Clii-

Spąlią m, 28 d., šeštadie
ni, pino 6 vai. ryto į gatves 
skiltuose rajonuose išėjo a- 
pi e 700 lietuvaičių . auką 
rinkti su dėžutėmis, Apie 
tOO automobilių patarnaVo 
j,ii reikalams. Vyriausias 

f K št ubas ’ * buvo ‘ ‘Draugo ” 
redakcijoje, kpi* -rinkliavos 
reikalus tvarkė paminklo: 
stat. komiteto kai kurie na
riai ir fondo 3 globėjai. Į- 

| vairi ausinis reikalais redak
cijos telefonat nuolat veikė 
ir automobiliai, švaistėsi į į-, 
va iv i ils toli n uis rinkliavos 
lajomis. Tai nuvo didis, gy-

‘ '^Ž,.

Dariaus - Girėno pamink- • , 
lūi. Rinkliavos dieną auloj 
surinkta kiek daugiau kaip 
2,500 dpi. Tikslesnių žinių 
apie tą milžinišką darbą ir 
jo pasekmes bus patiekta 
vėliau. ~ .

Tuo būdu paminklui sta
lyti f ondeJau yra apie 4000 
dol. Graži ir sėkminga pra
džia. Bet tai tik Clūcagos 
lietuviu patriotą ąiikos. Ir 
kitos kolonijos. prisideda 
prie to kilnaus darbo. Tai 
visa Dalo, kad. . paminklas 

• Clūcagėj tikrai pągęrbš Da
riaus , ir Girėno žygį 'ir Į- 
amžins juos. Tik čia reika
linga visos Amerikos. Įietu- 
vių. visuomenes parama.

PfJurgčla,

Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į . savo gyvastį. ..

ntjpse pagalbinius . rinklia
vos komitetus. Visuomene 

Šiomis dienomis atstovas i per spaudą ir per radiją 
Lewiš R. .Sullivąn iš poj-'.bu vo kviečiama pareniii tą 
chester inešė leiį’islatūron' rinkliavą. J talka vieningai

I ■ 0 • . v
bilių, kuriuo būtų leista įstojo katalikai, tautininkai, 
pardavinėti lioterijos bilie-j 
tai.

Is sulinktų pinigų už. bi
lietus 5.0 nuoŠ. eitų prizams, 
25 nuoš. valstybei ir. 25 
nuoš., miestams ir mieste
liams, kurie tokius tikietus 
leis platinti.

Sakoma, kad dabar kaš- 
' met iš Amerikos . išsiunčia- 
Įina.apie 5 luilijonai dolerių 
į užsienį už lūlterijos tikie- 
tus.' .. • ' • •

Bė. to, atstovas Sullivan 
nurodo įstatymą, kuris aiš
kiai pasako, kad pinigai 
laimėti lioterijoj turi būti; 
konfiskuoti” ir gali juos at-i

• i mt’i : valstybės prokuroras Į 
arba distrikto prokuroras.. j

INTIENĖ APELIAVO

KLUBO BAILY
Spalių 31 d. L. P. Klubas 

savoje svetainėje,: surengė 
f kandidatui į ma jorus prok. 
’Foky “rally.” Žmonių buvo 
| pilna svetainė, nes buvo ža- 
idėta visiąinš .duoti dykai 
i alaus.

GRADDRIAI

i ADVOKATAS

Į 414 Broadway, S. Boston, Mass.
[v ■ Tėl. So. Boston 0948 | [ viešai.‘pareiškė,- kad jis jie-

‘ Į sutinkąs būti to komiteto 
iždininku ir, kad jis šiitiū- 
kųš dirbti tik tautinį darbą, 
o ne partijinį.

Pasirodo, kad ir Di\ 
. Węst nesutikęs būti pirmi
ninku, nes laikinuoju pirmi
ninku išrinktas p. T. Gre- 
vis. Tą patį galima pasaky- 

. ti ir apie sekretpriii. Matyt,. 
kad niekas nenorėjo apsiim- 

: ti, nes laikinuoju sekreto
rium esąs p. adv. Bagočius.

Susirinkime adv. Bago- 
| eitis pats pareiškė esąs so

cialistas ir kas jo nežino ar 
. nepažįsta.

Dariaus Girėno komite
tą sudaro visą pasaulėžiūrų 
žmonės ir jie yra pasiryžę 
padirbėti, kad mūsų įidvy- 
riams būtų pastatytas pa
minklas Chicago j e. . .

; Adv. Bagočius norėjo 
gauti to komiteto pritarimą, 
bet negavo.

Vadinasi sudarytas nau
jas partij'inis komitetas.

. . Darbininkas,

i-
Į ■ ’

, ijiin

GYVENIMO 
Tel. Parkway 186-1-W

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
? Veda . visokias provas. Daro vi- 
' šus legalius dokumentua.
‘017 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namą; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

“Darbininko’’ Name
• . (antros lubos, Room 1)

366 Broadway, Šo. Boston.
TeL So. Boston 3357

r . Bostono Ofisas:
60 State Si, Room 326

' ' Tel. Hubbard 9396 ".
. . Gyveninio; 33 Rosemont Stieet, 
Tėl. Talbot 2878 Dorchešter, Mass.

Tel. S. & 0441.

PR. J. KALINAOSKAS
ADVČKATAS

; 414 Broadway, So. Boston.
Room 3r

. ' Gyven. . vieta t 8 Florence St.,
Hudson, Mass.

Tel. Hūdson 622.

20 LIETUVAIČIŲ DALY
VAUS PERSTATYME

Tel, 86. Boston 3520 |

ADVOKATAI ŠALNAI i
DARBININKO NAME I

' , . \366 Broadway, T
South Boston, Maią į

Tel. So. Boston .2660 .

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo. 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v/v. 
Šeredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Sutintomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutartį)

DRJ. LANDŽIUS i
SEYMOŲR Į

LIETUVIS GYDYTOJAS IR I
CHIRURGAS |

X-Ray j
Tel. South Boston 2712 į 

534 E. iJroadvvay. ‘ | 
South Boston, Mass. I

i i* ’ rKiek laiko atgal rašėme^ J 
I kad Ona Vitienę, 42 m. ani- 
[žiąus nuteista kalėjimu iki 
gyvos galvos, kuri buvo kal
tinama savo vyro nužudy
me. - '. . ..

I Ona Vitienė aiškinosi, 
kad' jos vyras buvęs girtas 
ir jis pats ar kas kitas jį 
apipylęs gazolinu.
Bet liudininkai įrodė prie- • 

šingai. į
Nuteistoji per savo advo- i 

katą apeliavo į Auliščiau- 
siąjį Teismą. •;Į w

M mIStošėlpiami 
ASMENYS GAVO į

KALĖJIMU į
i Tel.; Porte? 3789

JOHN REPSRIS, M. D.
(REP8Y8)

Lietuvis Gydytoju
Į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
Į 278 Harvard Street, 
Įkamp. ihman arti Central Šq, 
į Čtmbridge, Naša;

Jau antras mėnuo, kaip 
gabiausios So.- Bostono vai
dintojos - lietuvaitės trim : 
šia, mokinasi,. Draktikitoja,' 
kostiumus gamina iv abebiai į 
ruošiasi prie perstatymo įs-]

NE VIENINTĖLIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

inut.. c . širdies, Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkstų, Slo
gos, PrttrO.ki.nio, Reuma* 
tizmo ir visokias Kraujo, 
Nervų, Odos Ir KtortiŠkaa 

7^'* abiejų lyčią ilgas.
’ Nutarimas veltui 

Pasitarimas tiktai apsaugos nuo 
nelaimių, išlaidų ir kančių.’ . 

Dr.GraA»,327K:“£. 
. yaknidor: AųtradltniftljĄ kotvirtfr 
dieniau lt MtadlenlaU lO—-12 ry- 
te, >--5, 7—8 vakare s ritailMfe 
nlili 10—41 tiktai.

JOSEPH W. CASPER
. (KASPARAS)

G R AB O RIUS ] 
494 E. Broadtvay,

South Boston, Mass.
Tol. So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437-M.- ■ 

Patarnavimas, dieną ir naktį.

darbas: keli šimtai, mūsų, 
patriotų ir patriočių be jo
kio atlyginimo darbavosi iš
tisą durną, kad tik išaugtų 
paminklas dviem mūsą did
vyriams, Atlantiko iiugale- 
t o jums. CbiragiėČiai parodė 
savo pagarbą ir dėkingumą 
tiems didvyriams ne žo
džiais, bet energingu darbu. 
Deja,, iš lietuvių tarpo atsi
rado nęt nemaža ‘‘revoliuci- 
.Įonierių,” kurie, gatvėje ne
sidrovėjo pareikšti savo pa
nieką Dariui ir Girėnui 
ir .. a t š i s a k ė. d u 61 i 
nors ('butinę aukelę! Aukas 
rinko net kelios latraitės, 

’ kurioms keli toki mūsų tau
tos išgamos drįso atsisakyti 

i ir dar pareikšti savo neger- 
I bimą lakūną. Tos latvaitės 
Į lokius niekšus, sugėdino, 
į štai, kokių nekultūringų 
į asmenų dar. yra tarp lietu

viškai kalbančių amerikie
čių!

Bet nežiūrint to, daugiau 
kai]) 40,000 žmonių davė 
mažesnę ar didesnę . aukelę

y • •-•- : Tel. S. B. 2805-R. Į
1 LIETUVIS I

| OPTOMETRISTASI
= aklš |
2 priskiria akiniu? |
1 . fcrelva«: aki* atltlfv | .
| Bfnu Ir amblijonti Į
2 koso (aklose! aky?® augrųžlnu Svle- |
| tlhtenmil laiku. =
j J. L. PAŠAKARNIS, O. D. I 
Į 447 Broadway, South Boston Į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
NUSILPUSIOS GILĖS

KENTĖTOJAMS
.Informacijų dykai i-cikalė jų 

išgydymo, nuo kuriu turėjau 
nuostabią p-agdbą. B, Considirie,.

400 Kolumbus Avė., Boston.
■ ■ ■ • . L.3 :

t

*

. Šiomis dienomis miesto; 
valdžios inspekti irius pa- į 
traukė į teismą už apgauliu-Į 
gą pašalpos ėmimą 199 as-j 
menyš, iš kurių 04 nubausti 
kalėjimu.’

Didesnė1 dalis nubaustųjų 
turėjo pasidirbę, korčiukes! 
irsti jomis gaudavo pašai-j 
PU- . ; ■. “I:

< Dar’ ne galas.. Valdžios 
inspektorius tyrinėja ir. t 
daugiau bylą ir suradęs ap
gauli ngai gaunaiįčiuš .pašal- 

,pą f rauks į tėisiną. •

«EM cauoe

LIETUVIS GR ABORTUS

Telephonę '
- 4J0. BOSTON - V.«|L 

1058 ’dl

BAY VIEW • 
MOTOR SERVICE

STUDĖBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir. Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirby šėlų auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta: .

1 Hamlin Street 
ir E. Eig’hth St.

{SOUTH BOSTON, MASS. .
Joc. liupdčūtnaš ir I’cter TrcčioTčas 

savininkai

Paidotuvią reikale visuomet ir visiems 
maloniai. ir tinkamai patarnauju. Gar 
lite kreiptis bile laiku, dieną, ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam, 
pareikalavimui Ųž važiavimą į. kitus ■ 
miestus jokio atlyginimo nemik alau jn.

JUOZAS M. raus |
LAIKRODININKAS |

Parduodu įvairiausios rūšies Į 
auksinius ir sidabrinius daik-į 

š ž

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIŪS)

16-18 Intervale St., 258 West Broadvzay,
Montello, Mass. So. Boston. Mass.
Tel, Broekton 4110 Tel. S. Boston 4486

: į
i B

i tus. Taipgi ir pataisau.
Į 366 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS. Į

AGENTAI
, . : ....... 1 įi ................. ...... .
Apie m tisu pigų ir gražų patarnavimą,

‘ klauskite tų, kuriems mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
. .Grahoriai ir Balsamuotojai

380 Broadvzay, So. Boston, Mass.
. Tel. Šo. Boston 0304-W B

INSURANCE
Apdinusk namus, rakandus 

automobilius pasuuioinooiiiiLs pas i
J. S. MESLIS |

455 W. Broadway, So, Bostonf
Tcb So., Boston 3612 J I

BUČERIS IEŠKO DARBO
* f, * I

Patyręs prr .25 motus, teisingas.’, 
darbštus, vartoja kelias, kalbius J 
Del iirfornuieiju kreipkitės pas . į
V. tftttiulaHk 1^ W. 0-tį .SV

So. Boston, Mass.
’ ’ . L16

D. A Z ALETSKO
GRABORYSTES ISTAIGA-FUNERAL HOME

564 E. Broadvray, : South Boston, Masss
. Tėl. So. Boston 0815;

Dabar galėsime dar geriau lietuviams patarnauti, nes mūsų
. įstaiga turi visus patKĮgimiųs.' ■

•Naujausios mados kambariai šermenims Dykai. Patarnavi
mas dieiit j ir naktį. '

Pilnus pasirinkimas. metalo ir kieto medžio grabų. Mūsų . 
kainos:’ Metalinis grabas (Steel Casket) įr visi šermenys \bo 

’ kapų— $300 ir ankščiau. Kirto medžio, grabas ir. visi šerme
nys—$115 ir aukšėiau. Drabužiu rapdeugtas grabas (Clotlr 
(’pvrredbir visi šermenys $75.00 ir auksiiau. , .

D. A., EALETSKAS \ ’ I<*. Ė. ąibmKlliNR ’ .

K. SIDABRAS
Važiuojantlems? j ir iš Lietuvos 

phiu paspirtus m .parduodu 
Laivakortes.

Apdhuuižlu liuksus, namus, r:.\aa>ius ' 
. ir t; L ’

312 IV. Broaihvay, s. lL»t'on. Mas$, 
Telefonas South Boston l7i»S

AGENTŪRA
Parduodame L.ihaknrtes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
^romiausią hirii; Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ C ASH
I N S URA N CS

Apdraudžiame Namus, Rak&n- 
.. dus, Automobilius ir t t •

BROADWAY TRAVEL.
BURBAU

•K. J. -VIESULĄ, Say. • ?
366 W. Brdatoy, ; 
Šo* Boston, Mass.

Tek .Soutli • Boston
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| PENNSYLVANIJOS ŽINIOS |
• S. S. PITTSBURGH, PA.

Špąlių 29 d. ilgai pasiliks 
atniintyje visų Šv. Kazimie 
ro parapijos narių ir tai dėl 
dviejų priežasčių. . Viena 
dėlto, kad. iškilmingai ap- 

, vaikščiojo Kristaus Kara- 
. liaus Šventu o kita, kad mi-

• nėjo savo klebono kliu. M. J. 
Kazėno vardines, nors jos 
išpuola lapkričio 1-mą die
ną. ■ ' ■ ■ . -

Kristaus Karaliaus Šven- 
. t ė prasidėjo Šv. Mišiomis su 
įstatymu Švč. Sakramento. 
Laike šv. Ališių daugelis 
priėmė Šv. Komuniją, ne 
vien iš suaugusių, bet ir 
skaitlingas būrelis vaikučių. 

T  ---- JieKomimi ją
gerb. Klebono intencijai. 
Trečią valandą, po pietų vi
si sykiu susirinko, kad vėl 
pagarbinus Ktishj Karalių. 
Sykiu visi giedojo suplika
cijas ir kitas giesmes.

Po .pamaldų bažnyčioje 
visi .kaip vienas susirinko į 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lę, ku* buvo surengta, pro
grama pagerbti kleboną kū- 

. nigą Magną J. Kazėną. Bu
vo labai malonu matytį kaip 
ilsi Tinkosi kaipo vienas 
šeimynos nariai pagerbti 
savo dvasiškjį Tėvą, kuris 
ištikrųjų užsipelnė pagal
bos ir meilės savo paraĮ)i j ie
čių.

■ ; :: Dalykėliai, kurie šildavę 
šios (iškilmės programą bu
vo Sekantieji:
1. “Sveiks, Sveiks, Sveiks” 
—-Daina 7Jo skyriaus. Pa
sveikinimas — Zofija Pur- 
vickaitė. Gimnastika — 
Bernaičiai 7-to skyriaus.

2. Maldų Bukietas,—-Dai
na “O. Diena Linksma.” 
Pasveikinimas 6-to skyr.

3. Abėcėlė — Linkėjimai 
^-1-nio is 5-ro. skyr.

4. Tėvelio Vardines-Vei
kalas — 8to skyriaus.

5. Vardinių Daina ir Pa
sveikinimus —- 3-čio ir '*-tc 
skyriaus. .

6. “O Tėveli Brangus”—' 
Daina ir Pasveikinimas — 
5-to skyriaus.

7. Senis ir Boba —Dialo: 
gas — Obieciūnaitč ir Mar 
tinonis.

8. Pasve'ikinimas —i Rūth 
Višniauskaitė.

9. Draugai — Duetas — 
Ruth Jerušiūnaitė ir Kazi
mieras Kapučinskas. .

10. 44 Linksma Mums Jin 
Pasveikint” — Daina.-^8tc 
skyriaus. -u Leiskit į Tėvy
nę”— Daina — visi. Lie
tuvos Himnas — visi.

• . . Viši vaikučiai stengėsi
. ’ kuogeriausiai atlikti . save*

roles. Bet ypatingą pagyri
mą užsipelnė Jerušiūnaitė 

3 ir ■ Kapučinskas, kurie vai-
’ dino “Draugai. ”' Jų malo

nūs balseliai visus linksmi- 
no. Mažyčiai 1-mo ir 2-rė 
skyriaus irgi visus linksmi
no savo kūdikiškais išsitari
mais. Laike prograino mūsų, 
klebonu; buvo įteiktos dova
nos nuo yaikučiiį, Šodalie- 

. ■ čių, tretininkiy- ir .Seserų..
Buvo įteiktos dovanos ii 

H.. pavienių asmenų.
7 ’ Prieš užbaigsiant pro- 
j gramą kalbėjo kun. J. V

Skripkus, dėkodamas žmo
nėms už atsilankymų; Taip
gi kalbėjo ir Gerb. Klebo
nas. Kadangi dar nepilnai 
■buvo pasveikęs, tai jam bu
vo sunku kalbėti daug. Vis
gi išreiškė savo dėkingumų 
visiems, 'kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo' parengti tų 
programų. . ,

Dalyvavo sekantieji ku
nigai.:, kuli. J, V. Škfipkus' 
Tėvas Alfonsas Maria j. C, P. 
ir kuri. Kopėra iš Cecil, Pa. 
Buvo ir artimaš kliu. Kazė
no draugas Mr. J. F. Malo
ne, S r. užimantis Pitts- 
burghė žymią politikieriaus 
vieta. *

Po šio programo visi vėl 
traukūįkitą kambarį, kur 
buvo surengta gardi. vaka
rienė. Ji buvo surengta pa
stangomis Sodaliečių. Joms 
pagelbėjo, kaikuribs ištiki
mos moterėlės. ‘ Vakariene- 
buvo labai gardi ir visi liko 
užganėdinti. . į

Po šios vakarienės žmo
nės truputį atsilsėję rinkosi 
bažnyčion baigti Kristaus 
Karaliaus Šventę. Sykiu su
kalbėjo dalį Rožančiaus 
>rie Švč. Sakramentą. Kun. 
J. Kazėnas, nors nepilnai 
ųisveikęs, n (‘iškentė nepasa- 
lamokslą šios b ’r a n g i o š. 
'.ventės proga. Labai nuošir
džiai ragino visus stoti po 
saldžia Kristaus Karaliaus.' 
Turodę kelius būdus kaip 
inkamiau Kristui Karaliui 
arnauti. Abelnaį, pamoks- 
as buvo labai įspūdingas. 
Aisibaigus pamokslui buvo 
škilminga procesija,, kurio-;

SHENANDOAH, PA. atvyksta čia iš ilinėrsvillės 
mokyti vaikučius. Sekma
dieniais antrą valandą po 
pietų pamokos, laikomos 
mūsir'bažnyčioje; vaikučiai 
mokami poterių ir katekiz
mo. r 

'f f
į Šeštadieniais -nuo 10 iki 
12 vai. pamokos laikomos 

rūmuose 
(nuo perdėtinių gavome -lei
diniu, viešos -mokyklos kam
barius vartoti šiam tikslui). 
Seserys moko katekizačiją, 
Bažnyčios istoriją, lietuviš
kai skaityti ir rašyti; taip 
Įjat-berniuldis moko tarnau
ti prie mišių. Pirmą valan
dą: po pietų tos pačios Sese
rys moko . vaikus giedoti 
chore. Tikimės, kad neužil
go Turėsime progą išgirsti 
mūsų . vailničius giedant 
bažnyčioje per mišias.

Vaikų lankančių tas kle- 
sas skaičius yra gana dide
lis,- kas parodo, kad tėvai 
rūpinasi savo vaikų auklėji
mu tikybos ir lietuvybės 
dvasioje. . Bet dar ne visi 
vaikai lanko mokyklą ir 
naudojasi šia nepaprasta •. . . t
proga. Tad prašome visit+ė.į^e s'mkla‘ serga rAlberfas 

šve” ir"taio ’T) ^sti savo vaikus atsi- Jul'8’ells> Carolusfb.vc. naivi ameiicu ir taip *-
baigta iškilmingoji dienelė. kull<yH Vias T)amokas> !:ę“ 

Beje, beveik pamiršau pa-1 nau^ojąsi proga, kurios 
sakyti, kad Klebonas šutei-..nies’ -A1 -didesni broliai it se
kė svečiams laisvą dieną, Į s^rys, neturėjome! Tas, ku- 
užtat, • kad jie taip .gražiai ias jnnnystėjė buvo įsaukle- 
jį pagerbė.

Rengėjai šių iškilmių dė
koje visiems; kurie'atsilan
kė ir tiems, kurie kaip nors 
prisidėjo ar tai darbu ar 
kitokiais būdais.

' . Laimttiė.

PARAPIJOS VEIKIMAI
Antradienį baigėme Spa

lių mėnesio rožančiaus pa
maldas ir trečiadienį pradė- 
joinė ' •’ 7

LAPKRIČIO MENESĮ pamokos
Viena iš geriausių inten I ytežos inokyklps 

ei jų yra melstis už vėles 
tskaistykloje esančias. Todėl 
Bažnyčia skiria lapkričio 
mėnesį sieloms skaistykloje 
kenčiančioms už savo nuo
dėmes. Uždusinęs pamaldos 
bus laikomos mūsų bažny
čioje per visų mėnesį sekan-

. čiose dienose: sekmadieniais 
7 valanda vakare; antradie
ni ais ir penktadieniais 7:30 
vai. vakare.

VAIKUČIŲ PAMOKOS
Seserys Kažimierietės še

štadieniais ir sekmadieniais

naudai, Mainerių svetainė
je, Shenmidoali, lapkr, 16 d.

.. Teat ras. ir koncertas, Bal- 
timorės artistus grupės; 
Iligh.School svetainėje, lap
kričio 19 d.. ■

Vyčiui . rengiamas kortų 
losimas, vvčių salėje, lapkr.
28 diėmį. .

VYČlįT VEIKIMAI
Surengtas Ilallovvecn va

karėlis, spalių 26 d., gražiai 
papuoštoje visokiais pieši
niais Vyčių svetainėje, pasi
sekė. Daug buvo atsilankiu
sių ir linksmai vakarą pra
leidome.

<‘Tūv’ij. Vakaras,” spalių
29 d., labai gražiai pavyko. 
Daug musų tėvelių atsilan
kė, džiaugėsi ir gėrėjosi Vy
čių gražiais kambariais ir 
•.pramogėle jų pasiTinksmitii- 
mui. Buvo atvaidintas vieno 
akto veilūilasL. piLvadintas 
“Teodolinda,” kuris patiko, 
ypač senesniems. Pramogė
lė, šį kartą pirmutine, buvo

j e. dalyvavo, vi si parapijos 
vyrai.,. Ist ikro toks reginys 
sujaudino visų širdis; Net 
moterėlės sake, kad vyrai 
moka „gražiau pasirodyt, ne
gu jos, jei tik nori. Po pro
cesijos buvo palaiminimas' 
Švč. Sakramentu ir

hų mezginius, kuriuos 
aukavo visų trijų altorių 
papuošimui. • - ■

LAUKIAME ATVYK- 
. * •" STANT. '

Laukiame atvykstant ar
tistų iš Baltimoreš Šv, Al
fonso parapijos. Tiek daug, 
girdėję apie tuos' artistus,' 
vadovystėje gabaus ir gar
saus artisto Rapolo Juško, 
nekantriai laukiame jų at- 
vykstant. Komisija stropiai 
rengiasi, kad tas vakarėlis, 
būtų sėkmingas. Laba'i retai 
kada mes Shenąudoriečiai 
turime progą išgirsti tokius 
pragarsėjusius artistus ‘ir 
dainininkus. Taigi tikimės, 
kad visi mūsų parapijos na
riai naudosis šia nepaprasta 
proga išgirsti tą gabų būrį . 
lietuvių artistų, kur iii veiki
mas nėra apribotas vien' . ,? • . .
taėertevinra 'irvaldimmu!* 
svetainėse, bet ir radio što<(la««™u h- iTges-
tvse jie. dainuoja. !za!'«os ■l,,k,os n’,,’uw-

į Manoma bent vieną vakaru 
LIGONIAI PARA RIJOJ i mėnesyje, ski rti tėvams.

Gera už mirusius melstis, j. 
bet/dar geriau melstis už į 
mirštančius. Mūsų parap'i-

K A REIŠKIA EKS
KOMUNIKA?

Ekskomun i k a prislėgti‘ 
žmonės negali priimti nėr 
vieno Katalikų Bažnyčios 
sakramento, Išrišimas yra 
vien tik vyskupo rankose. 
Ekskomunikuotas žmogus 
priimdamas Sakramentus, 
tai daro šventvagiškai ir pa
pildo didele nuodėmę. Tą 
nelaimė — ekskomunika *—.••• 
krito aid tų, kurie, užpuolė 
kunigus; ne. vien-ant tų, ku
rie rankų pridėjo prie to 
•užpuolimo, bet. taipgi ir ant 
fru kurie savo žodžiu arba 
esme prisidėjo kunigus inip 
šfi. ' . Pūtis.” .

Nori Ištirti Kauno Pi
lies Paslaptis

*

i as tikybos ir lietuvybės 
principais, iki mirties juos 
užlaikys. .

ŠIRDINGAI AČIŪ
Širdingai dėkojame po

nioms Kaleinykienei ir Auk- 
štinienei už savo rankų dar-

ger ir Albertas Shallack. 
Taigi prašoma neužmiršti 
jų savo maldose.

LAPKRIČIO BŪSIA- 
MIEJI ĮVYKIAI.

Vyrių rengiamas 11 Ūki
ninkų Vakarėlis,” . Vyčių 
svetainėje lapkr. 9 d.

Kortų lošimas, parapijos 
naudai, Turkey Run lapkr.

Kopūstų balius, parapijos

UŽPUOLIKAĮ SU
AREŠTUOTI.

Tie žmonės, kurie užpuo
lė. kunigus,. Seserų pagelbi- 
ninkės ir kalkiniuos vaikų 
‘evus, buvo.suareštuoti. . Jų 
tarpe buvo keturi trustysai: 
Pranas Daugirda, Karolius 
Levas,. Juozas Stepšius, Pe
tras Kuokai lys. Areštuoti il
ki t i kalt inami užpuoli mo i 
Andrius Kupčiūnas, And
rius Barkauskas,. Vladas. 
Draugeiis, Jurgis Subačius, 
Benjaminas Petkauskas. 
Dabar visi turi užsistatę 
kauciją iki teismo.

’-Katine, ant Neries krąn- Į 
to, Nemuno ir Neries sari- . • 
lakoje, yra senovės lietuvių j 
Kauno pilies griuvėsiai. Ne*j 
daug tų griuvėsių yra išli
kę, nes amžiams bėgant, lie
tūs, vejai ir piktos žmonių 
rankos tas brangias lieka
nas smarkiai apnaikino. Iš J •
kadaise, garsios pilies yra >
likę tik vienas apgriautas 
bokštas su vartais po juo ir 
buviusių pilies mūrų pama
tų dalis.’ ?'>

Kauno, pilis buvo pasta
tyta XIII amžiuje. Per vi- i 
są XIV šimtmetį Kaunas 
buvo labai svarbus apsaugos 
punktas kovose tarp Lietu
vos ir kryžiuočių ordeno. 
Kelis kartus Kauno pilis J 
buvo deginama ir ardoma. 
Kauno strateginė (kariška) >• 
reikšmė. pasibaigė XVII . ■ i 
amžiuj. • į

Apie Kauno pilį yra už- • i 
silikę daug įvairiai padavi
mų; Vienas toks padavimas 
pasakoja, kad po. pilim esa
ma daug paslaptingų, požež 
minių urvų, kurie veda į ld- ; 
tą pusę, Neries ir Nemuno, •• ;. 
Kaip paprastai, toki pada- i 
vilnai laikomi prasimany
mais ir jais niekas nenori . , 
tikėti. Tačiau šiomis dieno- į
mis visai; netikėtai. Kauno 
rotužės' požeinyj buvo atras- į
tos užmirštos durys. Arche- Į
ologai, jų tarpe ir Kauno. į
muziejaus direktorius prof.
Vi Iteri s, tuo radiniu labai . . ? 
susidomėjo ir ruošiasi-paty-. , ; 
rineti, kur tos užmūrytos. : ’ 
durys veda. Manoma,, kad - 
pro tas duris buvo galima 
pakliūti į urvus, kurie veda s 
į pilies požemius. Jei taip iš 
tikrąją būtų,, tai pasirodys . •’ 
tų, kad padavimai apie ur
vus yra teisingi. . . - /

" JOHOKMITO EILĖS
Tai gražus mūsjr išeivijos • ■ 

įžymaus poeto kini. K. Ur: i
bonavičiaus eilių riiikinys, . Į

Šią knygą. išgyrė visa rim- : ‘ < 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
įos turiniu, gėrėsies ir Tam- ■ r 
šta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspaųsdin- • ( 
a ir turi 191 pusi. Jos kai- J 
la $1.50. Bet dabar “Darbi- ’ , j 
ninko” spaudos vajaus me- ‘ j 
tu, gražiais drobes viršeliais. . -. i 
kaina tik 75 centai; popier . } 
rio viršeliais 50 centų. ■ . į

Dabar yra geriausias lai* I
kas įsigyti šią taip brangių J
įr naudingą eilių knygą.' . į

^DARBININKO?* ADM.,
866 W.Broadway,

South Boston, Masa.

O

PILNAI PRIKIMSTA CIGARĖTA
- • f . . c

Parinktas tabakas— 
ir be Kuosų galų— 

verčia Luckies degti 
vienodai

Ši panelė yra viena iš mažo 
būrio prižiūrėtojų. Jos darbu 
yra peržiūrėti Lucky Strike — 
būti tikra, jog jis atatinka lygiai 
tam maštabui, kurį mes pąsista- 
tome. Kiekvienas Lucky Strike, 
kurį ji perleidžia, yra pilno 
svorio, pilnai prikimštas, apva
lus ir kietas — liuosas nuo .liue
są galų. Ir joks Lucky, kurj ji 
peržiūri, neišeina be to 
Štai kodėl kiekvienas Lucky 

traukiasi taip lengvai — dega 
taip vienodai.:

Cepyrlcbtf 1933„ The Amiricia Tobacco Company.

toasted ”
fiįį DEL GERESNIO SKONIO

Visuomet pu^iausts tabakas

VISUOMET puikiaasis.ctpditbinia.

VISUOMET Luchiespatenkina/



Lenift, lapkričio g, 103&
F*

| DAĘBIJ<IJ<)CAS
E • i(TheWorker)

PubHfthed every Tuesday and Friday exept Holidays siich. aa 
K;; New Year, Good: Friday, Memoriai Day, Independence Day,

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
■ . .——-My——

■pUDfT JOSEPH’S LITHUANIAK B. O. ASSOOLLTIOH 0F LABOB 
m Beęond-cbuDi m»tter 8ept 12,1915 u. ihe poat Office at Bostoo, M«jm. 

y." .. Bnder th® Act of Marcb B, 1870 . .

RnUtapUsc® tar melllng at ipedal rato of postas® provldad for in 8®ction 1108 
Ilty Aet of October 8,1917, authortoed on Joly 12,191B
■Ę BUBSCaiPTION RATBB:

y®»rly ...HOO
Pfrrtta yeariy................. .$5.00
Sh&MMatto once p®r week yearly. .$2.00 
w Vto*l*n ooc® p®r we®k yearly... .$2.50

PBENŪMERAT08 KAINA: 
Amerikoj® metama ..............>4.00 
Užsieny metanui.,,. .. . .... .$5.00’
Viens kart lavaltSje metam®.,..$2.00 
Užsieny 1 kart aayaitfje metam*.»$2.50

F DARBININKAS
į 866 TCEST BROAIAVAY SOUTH BOSTON, MAS&
į / . TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

| AUSTRIJOS KANCLERIS 
I-YRA-.GERAS KATALIKAS
K, JĖ ■

vieno colio), bet labai gabus 
ir energingas. Jo. iniciatyva, 
sumanumas, platūs užsinio-

EMHI
fraft-giaištgas •
s F r. R. M. Šaulys O. P.

PASAULIU I TRŪKSTA
meiles/

derliiškojo gyvenimo žaiz
dų/ Kad taip: ryškiai vism 
pastebimas ištvirkimas ir 

’ . jau buvo pra korupciją turį Hk vieną vai
stą — artimo meilę. Kad

E ■ Po Didžiojo Karo, iš visų 
L., valstybių.Austi!ja nukente- 
te jo daugiausiai. Ją nu tiki jimai, gilūs planai ir smar- Į 
tv apkarpė, bet taip negaileš- 
/’• (ingai suskaldė, kad iš senos

^didžiules Austrijos. Miko tik 
R aštunta dalis, su milžiniška 
p sostine Viena, kurios 2 mi- 
Įf njonų gyventojų mažutė ša-

Iis? turi išmaitinti. Tuojau.< 
t; po karo atrodė, kad Auštri- 
įf 4 ja, paliktą savo likimui turi 
k' žūti. Bet netikėta’ aplinkybė 
k* atęjo; jai pagalbon. Vokieti- 
P joj ii* pačioj Austrijoj pra- 
L ridėjo ag’itacija, kad ją rei- 
g Ida prijungti .prie Vokieti- 
r jos. Talkininkai,ypač Fran- 
P . cūzija, nenorėjo prie to pri- 
r leisti ir pradėjo Austrijai 
A skolinti pinigų. Tautų S.ą- 
* junga suteikė jai paskolą

■ į- .1922—1923 m. Kitą paskolą 
d davė Austrijai 1930 m. An-

' t;-: glijos Bankas ir Internacio- 
S nalis Bazelio Bankas. Pa-

staraisiais laikais ji vėl ga- 
Jb vo paskolą iš Austrijos, 
į Prancūzijos, . Italijos, Ho- 
r landijos, Belgijos, ir Šveica- 
įt rijos. Tie pinigai sulaikė

■ Austriją: nuo b'ankruto ir 
.{į jos finansai paskutiniais 
p - metais gerokai pasitaisė.

. Bet politine Austrijos pa- 
Žy. dėtis buvo . kibai supainidta.

Del visokių partijų trinimo- 
įį. si jos viduje viešpatavo su- 
gf- irutė. Į jos vidaus. reikalus 
i a dąr pradėjo kištis - Hitlerio 
g. ’ naziai ir atrodė, kad Aust-, rf... t.... ...... ..... /JE

rija paliks vokiečių agitaci-j randasi tiek. įstabių ir neti- 
f - 
r

kus, tikslus ir skubotas- jų 
vykdymas primena Napole
ono genijų. Žinoma/ Doll
fuss toli, gražu ne Napoleo
nas, bet jis yrą žmogus, ko
kio. Austrijai kaip tik dabar 
reikia, kad galėtų išsilaiky
ti ant žemlapio. Prie to, 
Dollfuss yra karštas, prak-, . .
tikuojautis katalikas.. 1932!slžls 
ra. Austrijos prezidentas j11 
Miklas,. priėjęs desperatin- 
gą padėtį dėl negalėjimo su
daryti valdžios kabineto, 
pasisaukė Dollfussą, tuomet, 
žemės ūkio ministerį, ir pa
siūlė jam kanclerio - vietą, 
jei sugebės . sudaryt i vai-i 
(Ižios kabinetą* Dalykas.ąt- Pranešimų

T

£ '■

PRANEŠIMAS
L. D. S. CONNECTICUT ' 
AlfeKRIčiO KUOPOMS

L. D. S. Coimecticut ap
skričio metinis šuvažiavi-. 
inas. įvyks 26 d. lapkričio,/ 
YVaterbury, Coim., šv. Juo-', 
zapo lietuvių parapijos mo
kyklos kambariuose, 1 vai. 
po pietų.

GerbiamosL. IX S. Conn. ' 
apskričio kp*. malonėkite 
skaitlingai prisiiistį atsto
vus į šį. suvažiavimą ir 
jiems įdųokite naudingų į-, 
nešimų organizacijos gero
vei;/ • " /

Širdingai kviečia apskri
čio valdyba, •

Pirm. P. Totoraitis,
/ Rast. B. Mičirmierie./

tuose pačiuose intėrnacijo- 
nalhiiuose santykiuose daž
ni diplomatinių žygių nepa
sisekimai, ir veržimasis prie 
taikos immis įrodo to aukš
čiausio dvasios, faktoriaus 
reikalingumą. Dabar pasau
lis pamatė, kaip reikalinga 
artimo meilė. Niekad nebu
vo jaučiamas didesnis mei
lės trūkumas ii’ reikalingu
mas, kaip dabar. Pasaulis 
jos ištroškęs ir pasiilgęs 
laukia.

Čia/jis pareiškę, kad Ita
lijos valdžia labai nūolan- 
kįai žiūri į tą atgimstantį 
.inėilės judėjimą ir visokiais 
būdais ir matelijaįine para
ma, savo korporatyvinių su
tvarkymu, motinos ir vaiko 
globa padeda tam tai}) kil
niai visuomenės ir tautos 
gelbėjimo, darbui.

Jam pabaigus kalbėlį, J. 
E. Mons, Bernareggi, soči- 
j alinės savaitės pirminiiikas 
savo trumpoje kalboje pa
dėkojo pirmiau buvusiems 
soči j alinių savaičių pirmi
ninkams Italijoje, . kardino
lui Minorėtti ir grdfui Dal
ia Torre ir tnimpai apibu
dino tos savaitės r rikšų ię, 
ragindamas rinitai išnagri
nėti kiekvieną klausimą.

Po jo, ilgą, gražią kalbų 
pasakė T. Gemelli O. F. M., 
Milano Katalikų Universi
teto Rektorius: To garsaus 
ir mokyto oratoriaus kalba 
dažnai būdavo pertraukia-^ 
ina gausiais aplodismentais. 
Jo temoje buvo: “Meilė ir 
dabartis.-”

Mes esame dabar lemia
mame evoliucijos ir civili
zacijos progreso inomente. 
Tokie didieji Popiežiai, 
kaip Pijus IX, Leonas 
XIII, Pijus X, Benediktas 
XV ir pagalios mūsų Pijus 
XI tūkstančius kartų kar
tojo,: kad visų mūsų blogu
mų ir pražūties priežastis 
yrą iųdiyidualizmas. Čia jis 
trumpai: primena viduram
žių krikščionišką civilizaci
ją, griežtai priešingą indivi
dualistinei koncepcijai, . ką 
liudyja .anų laikų religinė 
ir politinė vienybė. Anie lai
kai mums . davė tokias šv. 
Tomo Akviniečio “ Suiri
mas ” ir Dantės poemą. Ta
da į r ekonomijos, diįvoje 
buvo sėjami krikščioniški 
principai. Tada moralė tu
rėjo viršenybę ant politikos, 
o politika ant ekonomijos.

Prieš šitą antivįdualisti- 
nę ir antilibėralinę civiliza
ciją ir sistemą pakilo indivi
dualizmas ir liberalizmas. 
Čia Renesansas, čia Liuteris 
su protestantizmu. Kiek nu
kentėjo žmonija nuo to in
dividualizmo —• mes jau ži
nome, ‘ištvrėme ant savęs.

koadjutorius;, jo dešinėje J. i 
E. Mons. Paliea, tit. Filippi. i 
Arkivyskupas, soči j almėk i
savaitės garbės pirmininko i 
Kardinolo Vikaiijaus vieti- 
njnkas; kailyje J. E. Mėns. 
Pizzardo. . - •

Iš kviestųjų, pirmoje vie
toje centre sėdi J. Em. Kar
dinolas ‘ Gaetanas' Bisleti, 
Studijų Rongrega'cijos Pre
fektas su Savo sekretoriuni 
J. E. Mon^. Ruf fini. ir dide
le daugybe Įritu ArkivyskV 
pų ir Vyskupų. Pasauliniu- 
kų tarpe keli markizai, 
daug grafų, Idlmmgųjų, ti
tuluotų, advokatų ir visokių 
mokslų daktarų. Visi tai 
Italijos Katalikų Veikimo 

regi jonų ir kuopų 
vadai ir pirm minkai. Be to, 
didelė daugybė eilinių kiau
šį o jų. Žurnalistams Čia at
skiros vietos prie prezidi- 
jumo.

p K.-V.-Romos^ajimą pir- 
inininl<as, adv. Vignuoli 
sveikina suvažiavimą savo 
rajono vardu ir drąsina 
juos prie apaštališkojo mei
lės darbo. Baigia žodžiais: 
“Cha ritas. Christi urget 
hps.” .

Čia atsistoja Mons. Pali
pa ir trumpai pakomentuo
ja kelis Popiežiaus jiems 
atsiųsto laiško punktus; 
primena, kad Romą, dabar
tinis jų posėdžių centras, y- 
ra meilės mokykla ne tik sa
vo doktrina, bet ir praktika.

Po Mons. Palicos kalbos 
seka ilga Italijos K. V. C. 
pirmininko, kom. Augusto 
Ciriaci’o prakalba. Jis pri
mena didelę jų parinktos te
mos “Charitas” svarbą ir 
praneša, kad tai beveik tie- 
siogin i a i pats Popiežius 
jiems ją parinko ir patarė. 
Primeną jo enciklikas: No
va impendent ir Craritate 
Christi ir ypač jo paskelb
tus šiuos Šventuosius Me
tus, kurie yra didžiausias 
artimo meilės. laidas. Didy
sis meilūs įsakymas yra toks 
svarbūs, kad jis šintetizuoja 
visus, kitus įsakymus, visą 
mkščioiiių idealą. Visa kas 
tik. nesiremia tuo kilniu 
meilės įsakymu, yra pražū
tis, grąsinimas. modėrmška- 
jai visuomenei ir apostazių 
ja. Žmonės atmetė Dievą,, o 
kadangi Dievas yra pati 
meilė, atmetė ir meilę, Pa
skelbta Dievui kova moty
vuojama tuo, jog norima ly
giai, teisingai padalyti žmo
nių turtus... Vietoje artimo 
meilės yrą baisus aukso tro
škimas, kaip liberalinėj eko
nomijoj, taip ir soči j alinėj. 
Iš visų pusių buvo darbuo
jamasi, kad tik išardžius vi
suomeninę tvarką, paremtą 
krikščioniškomis ir antpii- 
gimtinėmis meilės dorybė
mis. Privačiuose žmonių 
santykiuose • yra . įsibrovęs 
ekscesTTUs individualizmas; 
klasių santykiuo se — ne
apykanta ir kova; valstybių 
santykiuose perdėtas nąeįjo- 
nąliziųas. Visa tai suvertė 
turtus į vienos despotiškos 
mažumos rankas; yra tai 
bedarbių vargo; sukilinu} ir 
ginklavimosi karui priežas
tis.

• Radikalų ątitaisymą rei
kia pradėti nuo šaknų, grą- 
žiųant Dievą individui ’ir 
tautoms, atstatant Kristaus 
meilę privačiuose ir viešuo
se, individualiniuose ’ir so- 
vijąlimuoso šantj’kiuosri D‘ 

.■ - •' ’• . ’• ’ i t"

Ls ftdtię socijalbies sakaites. 
Kaip skaitytojas atsimena

“Darbininkė”/
nešta, jog šiemet Italijos 
kHtalikai.. itiošia socijalinr; iiėpaliaiiję ginčai,, nekultū-1 
savaitę nuo 3 iki 9 rugsėjo. i’ūiKO8 polemikos, ^.partijų 
Žinoma'taipogi, kad šieme-tbl*TOS’>
tinės sočijalines savaitės or- /‘J, vienaip .'tėvjmę myliii- 
ganižacinis komitetas buvo 5ill> vienybės trukumas gali 
[jasirinkęs bemteį temį — rasti-tik viemj išeitį, vieiią 
Artima Didis tai žo- išgaujimi — tai krikščioniš- 
dis — artimo meile. Daug kęjį ai'timo meilę. Aut jos 
kas jį sako, kartoja, daugjStiP™! ■ kcrtiniiį aknįemj 

stovi Kristaus Bažnyčia, 
ant jos įstatymų, turi stovė
ti valstybė. Kiek amžių 
Bažnyčia yrą puolama ir 
griaunama, bet visi priešų 
mums nugaląsti aštrūs gink
lai atsimuša įjosLertinius 
akmenis — į altinio meilę.

k Bažnyčiai artimo 
Į meile — Ji paliaus būti Ka
talikų Bažnyčia, bus pro? 
tęst autų atskala. Atimk val
stybei artimo meilę — ji 
paliaus buvus kultūringą 
valstybė, laisva, įstatymų 
prisilaikanti valstybė — bus 
barbariškų žiaurumų, ištvir
kimų, .anarchijos ir juo
džiausio egoizmo tyranija. 
Ant galingų ir stiprių arti
mo mėilės bazių laikosi vi
suomenė ir jos santvarka.

Taigi neveltui Italijos, ka
talikai, Pijaus XI balso ra
ginami, išsirinko. šiais me
tais savo posėdžių ir lekci
jų pagrindiniu objektu ar
timo meilę. Tais Šventai
siais Metais, kurie mums 
primena begalinę Kristaus 
meilę, kuris savo mirtimi 
parodė žmonijai, kas yra 
meilė, socijallnės.. savaitės 
objektas parinktas labai vy
kusiai.' .

: Šįmet “savaitė” vykstą 
Romoje, viso pasaulio kata
likų • centre ir politiniame 
‘ ■ caput mun di. ” Nors ypa
tingu būdu ji yra skiriama 
italų katalikams, tačiau tuo 
pačiu, kad ji yra Romoje, 
duoda progos daugelio Įritu 
tautų katalikams pasinau
doti mokytų vyrų paskaito
mis- ir instiitkcijomiš. To 
skatinamas ir aš apįeidaų 
savo malonią vasarvietę 
Castel Gandolfc, prie Po- 

. piėžiaus vasaros rezidenci
jos ir žurnalistikos ir tos 
pačios artimo meilės sume
timais sėdžiu , tūkstantinėje 
atydžių klausytojų minioje, 
šv. Apolinaro — Utviusąue 
Juris Instituto didžioje au
ditorijoje.
.. ATIDARYMAS. . I. ■ •

Sekmadienį, 3 rugsėjo va
karą šv. Apolinaro bažnyčia 

. vos sutalpino visus soėijali- 
t nes savaitės dalyvius. 17 v. 
' J. E. Mons.. Pizzardo, tit.

išganymų, — tai krikščioniš-

kas jį skelbia, propaguoja, 
bet daug kas jį užmiršta ir 
nenori nieko apie jį girdėti. 
‘ ‘Man gera ’ ’ • —sako j is. Ki
ti sako, jog tai kunigų, ir 
bobelių nuVždlriotas žodis, 
apie kurį neverta daug kal
bėt i bei rašyti. Jie mano,! 
kad artimo, meilę, gali ir tu-.^1/1^ 
rį platinti ir vykdyti gyve- Į 
ninic tik kunigai ir šv. Vin
cento a Paulo draugijos (’ir 
tos pačios mažai jų palaiko
mos). Bet neužmirškime, 

I kad tai pirmasis ir didžiau-

i rao meilė. Neužmirškime, 
jog ant tų žodžių laikosi 
Bažnyčios ir Valstybės pa
matai ir skliautai. Neuž
mirškime, kad tai yra .viena 
iš opiausių šiandieninio mo-

■» t a e • ‘e ■ ■

tai iš kai kurių laikraščių 
galima dasipro

teli, kad žydai kaltinami už 
tai, kam jie susideda su ko
munistą i s ir socialistais. 
Nėra paslaptis,kad žydai vi
sose valstybėse vyrauja ko
miui istinėj srovėj. Lietuvoj 
komunistų propagapda va
roma. per žydų agentus. . 
Kuomet Lietuvos slaptoji 
policija suseka komunistų 
lizdą, paskelbia agentų pa- : 
vn’des, dauguma jų yra žy-. 
diškos. Keista. ;Žydai tur
tingiausia tauta pasaulyje, 
jų labai maža dalis užsiima 
fiziniu darbiu Žydai sudaro 
turtuolių sluoksnį. Žydų 
rankose. pinigai, spauda ir 
visa pasaulio galybė.. Žydai, 
turėdami tuos įrankius jau
čiasi . galingi,.. bet. jie daro 
klaida/ būdami patys turtin
ga veda komunistišką pro
pagandą. Jie nori pakirsti 
medį, iš kurio patys maiti-. 
naši. Tad suprantama dėlko 
vokiečiai šėlsta prieš žydus. 
Komiuiistąi Vok i e t i j o s 
reichstage turėjo šimtą at
stovų. Vokietijos pati-ijotai 
negalėjo šaltai žiūi’ėti, kad 

idėjiniai priešai.. Adolphus jų Vaterlandas diena po 
dienai pateks į komunistu 
rankas. Vokiečiai balsavo

rodė, toks sunkus ir painus, 
kad. Dollfuss prašė 18 va*, 
landų pagalvoti. Miklas su
tiko. Tuomet Dollfuss pra
leido visą naktį bažnyčioje 
besimclsdanias ir ant ‘ ryto
jaus pareiškė Miklašui, kad 
apsiima sudaryti kabinetų. 
Kaip pasakė, taip ir pada-

■ re. • •
Dollfuss turi labai daug 

šalininkų ir. nemažiau prie
šų. Vieni jį .begalo myli, Įri
ti baisiai nekenčia, bet nieks 
nedrįsta iš jo pasijuokti, 
n ės jo žygiai toki nepapras
ti, kad jie sukelia tilc pa- 

j garbų ir nuostabą. Kaž kas 
I jo. paklausė, iš kur pas jį

jos teritorija ir galop prą- ketų sumanymų, 
ras . savo nepriklausomybę, nusivedė svečią 
Bet toje krizėje atsirado parodė į altorių ir atsake:j 
žmogus, kurs savo energin-j 

. gomis pastangomis apvalė
Austriją nuo hitlerininkų ir 
apsaugojo jos nepriklauso
mybę. Tas žmogus — tai

, naujasis Austrijos kancleris 
—Egelbertas Dollfuss. ;

Apie Dollfussą dabar
- .daug kalbama. Ypač jo var

das pagarsėjo nuo to laiko,
- kai., buvo bandoma jį nužu

dyti. Pasikėsinimas nepavy
ko^ nes Dollfuss liko tik su
žeistas ir. dabar 'beveik jau 
pasveiko.. Kas tas, .per. Doll
fuss? Visų pirma, jis labai 
.mažo ūgio vyras (5 pėdų be

. Dollfuss 
i bažnvčią.

'‘Štai mano įkvėpimas.;’
Dollfuss yra krikščionis 

demokratas ir visą savo e- 
nergiją naudoja tam,kad iš
gelbėt!} Austrija iš Hitlerio 
pakos. Taigi Ado 1 p Ii u s 
(Hitleris) ir Dollfuss yra

J'S-

ty

rajonų,

PRANEŠIMAS
—MOTERŲ SĄJUNGOS 

CONN. AIASKR. K UO- ~ 
POMS.

. Šiuorni pranešu, kad Mo
terų Sąjungos Coim. Aps- :. 
kričio metinis suvažiavimas., 
įvyks lapkričio 19 d., 1933, . 
Šv. Andriejaus parapijos 
svetainėje, Chūrcli ir Stan
ley gatves, . New Britam, 
Coįm.

J ’rądžia 1 vai. po pietų. 
Kviečiu visas kuopas pri
siųsti skaitlingai atstoves, . 
nes yra. daug svarbių reika
lų. . ' •

Taipgi pagaminkite nąu- ■ 
dingų piešimų apskričio ir 
visos organizacijos, labui. .

Marijona joUuiaitč-, 
M. S. Apskr. raštiniu.

Ekonominiame pasaulyj (> su 
Manėhesterio mokyklos li
beralizmu atsidūrėme šian
dieninėje krizėje, kuri mus 
veda prie ‘pražūties. Politi
niame pasaulyje su prancū
zų revoliucija ir politinėmis 
liberališkomis teorijomis tu
ri pirmenybę natūralinis įiir 
štiuktas ir griežtas indivi
dualizmas. ; .

Bet dabar mes pergyve
name reakcijos momentų, 
ka da visi trokštai n e 
išeiti iš to individualizmo 
labirinto ir gyventivienybė
je- .

Del to matome kylančias, 
naujas sistemas ekonomL 
niame gyvenime; protestan
tai nori vienytis į vieną baž
nyčią, Į vieną konfesijų; 
matome f aši žino tr i jiimf us. 
Mes katalikai . tame istori
niame momente turime ga
lingus ginklus, kuriais tik
riausiai nugalėsime indivi
dualizmą —- tai. artimo mei
lę. Tarp krikščioniškos arti
mo meilės ir moderniškojo 
indi vidualizmo yrą griežta 
opozicija ir didžiausias skir
tumas. Pirmoji aiškina or
ganišką sorijalinio gyveni
nio koncepciją, antroji i> ■ 
mus veda prie atomiško, n» 
paties gyvenimo supratimo. 
Pirmoji konservuodam.*’ in
dividą, padaro jį oreamzino 
sąnariu ir jį subordinuoja, 
ąntroji viską |>a<\uiiči'a da*. 
lies naudai.
meilė,, antroji

rl\ Gemelli

daug didesnis — ne tiel 
ūgiu, kiek valdomosios ša
lies pajėgingumu, — bet I nz mažai prasilavinusį Hit- 
mažutis Dollfuss su savo į lerį, kurs žada ginti vokie- 
mažutėle Austrija neužsilei- ■ cių zenie .mio įvairių prie- 
džia ir vyriškai kovoja už Tad Hitleris užatakavo 
savo .-gimtojo į krašto nepri-; žydus, kurie sudaro kairįjį ■
klausomybę. ■ ■ politikos.’ sparną. Įvykis ne- Ničėjos Arkhyskupas ir Y-

.. " R/ malonus, bet mes jo patai-’ patingų Bažnytinių Reikalų
----- --------- ——--------  /syti negalime, Žydai vieton i Kongregacijos sekretorius, 

kėlę triukšmą ir protestus,; kaipo generalinis italų Ka- 
gėriau peržiūrėtų savo tau- tąlikų Alicijos Dvasios Va-r 
los ejgimąsi visose valsty- daš atlaike pamaldąs ir pa- 

nes yra rimto pavo- laimino dalyvius Švenč. Sa- 
hįaus; kąd ir kitos tautos ga-1 krąmentu. .- ’ 
Ii pasekti vokiečius./ Žydai Į Erdvi instituto- ąiiditori- 
turetų būti labai atsargus, ‘ ja; pilna klatisyt-ojų. Prie 
kad gyvėiulami įvairiose Ipreridiįjumo stalo sėdi soci- 
valstybeše. neduoti} progos1 jalines savaites pirniinim 
save įtarti .prieš valstybinėj e kas J. E. Mons. Adrijonas 

Bernareggi, tit. Nissos vys- 
Vainoras; kupai? iy Bergamo. vyskupo

K.

HITLERIS IR ŽYDAI
žydai gerai sugyveno: su vo- < bėse, 
kiečiais. Laike karo ; daug' ’ 
žydų - savanoriai -šnipiVėjo 
armijos naudai. Hitlerio įjo- 
■litįką uždavė'skaudų, smūgį- 
Vokieti jo žydams. • Nešiu 
j > rantąma, dėlių i 11 it leris

Prieš pasaulinį karą bu- 
. vo daug .kalbama apie žydų.
pogromus Rusijoje. Po ką- 
jui- buVo . kiek žydai perse.- 
Jdojami Lenkijoj. Bėt kada 
Hitleris .paėmė Vokietijos 
valdžios vaitų, staiga pasi-

/ ‘.pylė, žydų ’ protestai prieš ve mesi taip staigiai ir sinar 
Hitlerio valdžių. Paprastai) iriai‘persekioti žydus. -Tik

.1

Carl. A •Hątbb, ■ buvęs 
CĮotus, N.. ,M. distrikto tei
sėju, paskirtus senatorium i 
mirusio Siun- G. Bratton 
vieta.- ' ■

propagandoje. -
• P.

Pirmoji yra 
ogoizmas.

į atbaigus kai-, 
būti, po. entuzijastiškų klau
sytojų jam sukeltų ovacijų, 
j > rabilo s« ici j alinės savaitės 
pirininiukas ir dėkodamas 
garbingam oratoriui, uždą- 
j:A socijalines savaites atU 
darymo posėdį. ,/.'.’

’ . • A f.' M- ’ ’ .
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Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

CAMBRIDGE, MUSS.

no, kuris nelaimėje atsidū
rusio būtį pasigailėjęs ir 
troškulį^ numalšinęs. Matas 
susimąstė. Pasiryžo nebe
gerti bent per 3 mėnesius ir

A
-- . -__________________________ __________ .MU-, ... ..  -l : ■ . . - ' — - - B?"!"
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Sveikata-BrangusT urtasĮ
šiam žmogui- didelį šaukštą 
ricinos alyvos (Oastor oįl), . 
o vaikams, pritaikant sulyg 
ją amžiaus. Ir po to dąu- •’ 
giau nieko nevalgyti . nei 
gerti per dvidešimts ketu
rias (24). valandas ir gillėti 
lovoje. Jeigu tas negelbės,. 
tai. jau reikia kreiptis p.ąs 
gydytoją. ' ■

Patarimas: Broliai -ir se
sutės, saugokite maistą, yaL 

gerkite atsargiai

degimą, skausmą ir liuosa- 
vimą«

Skilvio įdegimą, gaunama 
ir nuo perdidelio vartojimo

' alkoholio. Alkoholis Ihbai 
gadina ir erzina skilvio glei
ves. Šios rūšies, skilvio įde
gimas dažniausiai pasitaiko 
po didelio baliaus, kuriame 
nemažai buvo -įvairaus skys
timėlio. Paprastai, pasitai
ko taip, kad visą vakarykš
tį valgį bei gėrimą piTseina gylate ir 
su dideliu, nemalonumu iŠ- ir būkite sveikais, 
pilti ir sopančia galva bei 
viduriais pagulėti lovoje.

Apsireiškimus staigaus į- 
degimo skilvio ligonis aiš
kiai jau Čia. Jam skauda vi
dinius, o ypatingai toje 
duobelėje po krūtine ; skau
da galvą, darosi neramu, 
pagaliau pradeda alsi rūgti 
ir vemti. Jeigu nusivemia,

STAIGUS SKILVIO j 
ĮDEGIMAS.

Rašo Dr. J. P. Poška, gy- 
, dytojas ir.chiritrgaš, Chi<

. rago, UĮiudis. ’. •

Staigus skilvio įdegimas 
pasitaiko, pas. visokio. . am
žiaus žmones, kurie neatsar
giai vartoja muistą. Maže
liai gauna šią ligą taip gi 
nuo netinkamo maisto. Ši 
liga gali pasitaikyti ir tuo
met, kuomet imama dau
giau maisto, negu skilvis 
gali suvartoti. Dažnai skil
vio įdegimas gaunama nuo 
tokio maisto, kuris jau yra 
pradėjęs gesti arba rūgti, o 
ypatingai vasaros šiltame 
ore. Senas gendantis mais- 
tas, patekęs į skilvį, suerzina, 
skirtyje esančias virškini
mo gleives, kurios paraudo
nuoja, : supunta ir nustoja 
veikty n* iš to prasideda li
ga. Negalia to, sugedęs mai
šia patenka į žarnas ir tuo- 
mi gamiama visu viduriu į-

Dieve duok, kad daug tokią 
turėtume. Už. kelią dieną po 
to, tas p.atn žmogus ateina 
pas manę .ir tur būti norėda 
Inas sužadinti, manyje puiky 
bes jausmus, pradeda manę : 
girti sakydamas: “ Aš ži
nau, kad tamistg esi apsis
kaitęs, myli apŠvietą, tad . 
aš noriu užrašyt jums gerą 
laikraštį. Štai atnešiau vie^ 
ną.. numerį pasižiūrėjimui.

Iš/sykio maniau, kad jis 
nori man kokį katalikišką 
laikraštį užrašyti. Gi paė
męs žiūriu, kad tai man ži
nomas bedieviškas laikraš
tis. Nenorėdamas jo užgau
ti,, bandžiau išsikalbinėti sa
kydamas: jog turiu “Dai’bi- 
hinką ” ir “ Garsą ” ir kad 
man ją pakanka. “Ale, sa
ko: kokie iria laikraščiai ! 
Vieni kunigai į juos terašo. 
Tokius laikraščius skaityda- 
mes nieko gero nesužinosi.” 
Sakau jam: Aš manau, kad 
tamįsta tini klaidą taip ma
nydamas. Aš žinau, kad nė 
vieni kunigai rašo į “D-ką” 
ir “Garsą”, bet daug ir pa- 
sauliečią žmoną, jiem ben
dradarbiauja. Ir aš į juos 
rašau, nors ir nesu kunigas. 
Ant galo maniau ir laikiau 
taniistą susipratusiu katali
ku, nes visad matau jus ba
žnyčioje, o dabar nori man 
būtinai. įkalbėti užsirašyti 
laikraštį, kurs visad užgau
lioja katalikus. Iš tikro ne- 

“suprantu jūsų elgesio.
Nespėjau tą pasakyti, kai 

žmogelis. lig ko vejamas 
spruko per duris. Bėgda
mas sumurmėjo: “Jeigu tu 
vien tuos laikraščius skaity
si, tai visad ir būsi žioplas.” 
Nuo to sykio jis vengia su 
manim susitikti.

Iš tikro sunku įsivaizdin
ti ir suprasti tokio žmogaus 
protavimą. Jei.Ai katalikiš-. 
kas laikraštis, į kurį ir ku
nigas parašo yra dėlto ne
geras ir jog žningus skaity
damas kunigo pareikštas

(Tęsinys). ■1

tinipinčjilnas kitos valsty- 
b£s naudai.

Kuomet tarp dviejų; vals
tybių kąriuomeniij eina ko
va ir kuomet matosi, kad 
atvirai kovojant su jėga ne
bus galima, įveikti priešių- 
'.gos puses, tada‘bandoma ki
tokios priemonės’. Tos prie
monės yra sužinoti priešin
gos pusės silpnybės* PrieŠin 
goji pusė bando ištirti aut 
kiek ją priešu kariuomenė 
yra disciplinuotą, ar jie ną\ 
Ii savo vadus ir ją klauso, 
Ar neturi kokią nepasiten-

TAPKIME BLAIVAIS, j gus. Bet hesusirado nė vie-

Pavyzdys kaip girtuokįįs 

. yati tapti blaiidninku.

; Airiu blaivybės apaštalas
Matt Talbot gimė 1656 m. atliico išpažintį. Pirmojo pa- 
gegužės m. 2 d. iš paprastą siryž'imo — pasižadėjimo

i darbminką, be didesnio išsi-įdienoję jis įsirašė į Nekalto 
mokslinimo, bet labai reli-' praside j i.m o Spdalięiją.

‘ gingą tėvą, priklausančią Kad geriau galėtą ištęsėti, 
prie Nekalto I husidejimo ’ nutarė kaš rytą 5 vaLJ 'iš- 
Sodalieijos Dubline. Talbo- klausyti šv. mišią Šv. Fran
tą šeima buvo. gausinga, — ciškaus Ksavero bažnyčioje, 
net iš 14 asmenų: tėvo ir Aukštojo Sargą 
motinos, 8 berniuką ir .4 
mergaičių. Matas pragyveno

—visus savo brofius. Dar ma
žas būdamas , pasižymėjo di
deliu gyvumu ir buvo pady- 
kęs. Sulaukęs 12 metą, ap
leido mokyklą ir įstojo . tar
nauti pasiuntiniu vyno pre- 'darė. ją jau visam amžiui, 
kyboje, kur greitu laiku iš-1 Nuo 1892 m. Matas susirado 
moko girtuokliauti. Pušie- darbą poną Martiną firino- 
kęs 17 iii. tapo mūrininku, j e, kur jis pradžioje dirbo 
norėjo atsikratyti tarnystės, {laikiniu, o paskum nuolati- 
teilciančios daug progą gir-1 niu darbininku. Į čia atsikė- 
tauti. Ir vėl draugai ve-Hė todėl, kad senoje darba- r_? ___ _ ______ 7 _____
džiojo ištvirkavimo keliu, vietoje nebebuvo galima ry- j atlieka, negarbingą išdaviką 
taip, kad net kartą batus tais išklausyti šv., mišią ir darbą, dažnai nuduoda esą 
pragėrė. Maldose vis labiau;eiti Šv. Komunijos, o čia gerais piliečiais, patrijotais, 
ir labiau apsileisdavo, tikę-'kaip tik galėjo tuo pasinau- kad įgyti savo draugą pilie- 
jiine silpnėjo. 1878 m. lai-kloti, kadangi darbas prasi- čiu ir valdžios pasitikėjimą 
komi. Mato atsivertimo nie-į dėdavo tik 8 vai. rytą. 1925 
tais. Gal atsivertimas dar ir m. birž. 7 d. išklausęs, baž- 
nebūtą įvykęs, kad ne viena, j nyčioje šv. mišią ir . priėmęs 
jei taip galima pasakyti,! Komuniją, ė jo į darbą. Gat- 
iainiing^ nelaime. Kartą;vėje parvirto — ii* mirė.
Matas kibai ištroškęs buvo ! O kaip būtii gera, kad 

. gert i, bet visai nebeturejo; daugelis girtuoklių. pasektą 
pinigą. Manė, kad draugai; šį pavyzdį, 
“užfundys” už savo pini-| K. P. I.

- pasižadėjimo

_ gatvėje, o 
pasibaigus dienos darbams 
eiti į vieną tolimesnę bažny-
ei§ ^ratendėlei pasiinėlstt tduimit savo vailaisT rKain 

priešmgos valstybės pilies 
čiai yra nusistatę link savo 
valdžios. Ar noriai atlieka 
savo pereigas. Ar atiduoda 
valdžiai priklausomus mo
kesčius. Ar nėra rugojimą, 
kad mokesčiai peidideli ir t. 
’ Tą ištyrimo darbą atlieka 
šnipai. Juos kovojančios pu
sės stengiasi surasti savo 
priešą eilėse. Šnipai, kurie

Po tiiją mėnesiu jis panau
jino visiškos abstinencijos 
priesaiką . vieneriems me
tams, o praėjus metams pa-

Pąsie-' darbą ponu Martinu firino-

Lietuviškas Rekordas
Dariaus ir Girėno 

Žygi Atminti
Vienoj e pusė j e daina .* ‘ Dariaus ir Girėno, atminčiai, ” 

kurią įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, ąkompanuo- 
j ant vargonais . ir gražus lakūną ir < £ Lituanicbs ’T vaiž- 

. das, o kitoje pusėje daina “Kareivėliai” — Stasio Šim
kaus, kurią įdainavo ^duetas Stasys Rimkus ir Elena Sa- 

.. dauskaitė, akompanuojant pįanu. ir armonika ir lakūnu 
laidotuvių Kaune paveikslas.

Plokštelė atspausdinta tautinėmis spalvomis. Gali
ma groti bile phonogrąfu.

Kaina 75 centai. .
Užsisakykite, tuojau ..

‘‘DARBlNINKQ^i>m?UCTRACMA 
366 W, Broadway, So. Boston, Mass.

■ ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

; “DRAUGAS,” vienįntėlis Amerikos lietuviu kataliką 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Cliicago, 
III. Metams $6.00.

• “DARBININKAS,” Lietuvią šv. Juozapo Darbininką
- t/ . Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę,.366 IV. 

Broadivay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Dus-, 
mečiui $2.00. , 7

• uGARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
Organas, išeinąs 73 E. South St., AVilkes-Barre, Pa. 
Metams -2.00. . ' . - ,k

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K; Studentą orgamzaci- 
' jos žurnalas, 366 W; Bnoadvvay, So. Boston, Mass.

. Metams $2.00. Į užsienį —- $3.00. Atskiro nuine- 
■ rio kaina 20c. • . ... .

. “LAIVAS,” savaitinis Tėvą Marijoną žurnalas, 2334 S. 
•. - .. Oaldėv Avė., ChičagOj Illinois. Metams $2,00.

t y “MOTERŲ DĮRVA,” A. L. R. K1 Moterą Sąjungos mė- 
į' ąesiniš žurhalas, 2322 "VV. 24th St., Chicago, III.
i : Metams .2.00. ' /-A r
r.^VYTM” Lietuvos Vyčią žurnalas, išeina dukart į me- 
f ■ . •- nešk 4736 S. Wood St., Chicago, Ilk Metams $2,00:

ir tokiu būdu išgautą, suži
noti savo valdžios paslaptis, 
kad paskui perduoti jas 
priešams. Žinoma, priešai. 
liž tai pažada gausiai atly
ginti už suteiktas informa
cijas.

Pavyzdžiu: kada 1904 me
tais rusai kariavo su japo
nais ir . japonai išlošė karą. 
Jie išlošė vien dėlto, kad 
turėjo daug šnipą tusiį tar
pe Jais pasirodė esą . kai 
kurie msii karuomenės ge
nerolai ir karininkai, kurie 
ėmė nuo japoną pinigus ir 
išdavinėjo jiems savo- ka- 
riuomends paslaptis.
? Panašūs dalykai dedasi ir 
tarp Šią dvieją kovojančią 
dyasinią valstybią. Dar pa=- 
čioje pradžioje, kada Kris
tus pradėjo tverti savo dva
sinę valstybę, tarp dvylikos 
apaštalą atsirado vienas šni 
pas Judošius, kui's. akyse ki 
tą apaštalą, nudavė esąs ge
ras mokinys, Kristaus my
lėtojas, o už akią derėjosi 
su žydais, kad Jį parduotą. 
•Judas, parduodamas ^Kris
tą, gavo, nuo žydą pinigu. 
Tais pinigais jis manė susi
kurti sau laimingą gyveni
mą, bet apsiriko. Piktoji 
dvasia^ kuri prigundė jį tą 
nešvarą darbą atlikti įvedė 
jį nusiminiman, desperaci- 
jon :'ir Judas sąžinės, perse
kiojamas nuėjęs pasikabino 
ant medžio šakos. Tai tokio 
užmokesčio susilaukia tie. 
kurie šnipinėja šėtono nau
dai.

Panašią Judui šnipą atsi
rasdavo visais laikais iki 
mūsą dieną. Nestoka jų ir 
dabar. Pavyzdžiu, pažįstu 
vieną žmogą, kurs paviršu
tiniai atrodo geras katali
kas. Dažnai jį matau bažhy- 

. čibje. Sykį,.* matydamas .jį 
labai dievotą! ...meldžiantis, 
pamaniau- sau vienas: tas 
žmogus tikrai turi .būti, ge
ras,. •. susipratęs katal įkas,-

SYKES & SYKES
P* A. Sykes ir B. G. Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI 

f'i'pTcn c •

SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D. MASS.
Tek Norsvood 0330 

Gyvenimo vieta.: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1315-V

'OĮmtHuMUtiiitminim'iifmnunHmiHaiiivniiitHUifMiiH*

| GHARROII’S
PIANAI—RADIOS

I ŠALDYTUVAI
Į Aliejaus pečiai, Skalbiamos 
i mašinos

20 TRUMBULL STREET
I WORCESTER, MASS.
į TeL 4-9480
! Lengros Išlygos—NuošiniSii

E

mintis galį likti neišmintin
gas; tad tokiam žmogui, 
kuomet, kunigas bažnyčioj 
sako pamokslą ir aiškina 
tikėjimo tiesas, tur būt: at
rodo, kad jis tik taip sau 
niekus šneka. Vienok eina 
bažnyčion, meldžiasi, eina 
prie sakramentą. Tą kitaip, 
negalima suprasti, kaip tik, 
ar tokis žmogus yra akiplė
šiškas veidmainis ir nudun
dąs esąs kataliku, bet tikre
nybėje yra bedievis. Ayba 
nesupranta ką darąs.

Dėlto mes katalikai, turė
tume būt atsargesni su to
kiais “gerais” katalikais. 

Norint ūžsirašrti kokį laik
rašty ar knygą, o nežinant 
ją pakraipos,- geriausia yra 
pasiklausti savo dvasios va
do klebono. Jis žino savo pa 
rapijos žinonią dvasinį sto
vį ir protinį išsilavinimą ir 
sulig to parinks kiekvienam 
—ai tinkamą skaitymą.

Rašydamas šį straipsnį 
neturiu minty, kad ką nors 
asmeniškai užgauti, tik no
riu išaiškinti klaidą. Jeigu 
kas jaučiatės tą darą, būda
mi katalikais, skaitote ir 
platinate bedieviškus laik
raščius, žinokite, jog darote 
neišmintingai- Taip daryda
mi patys lig toji kvaila mu
se lendate į piktos dvasios 
užtiesta voratinklį žahangą

“MEILĖS” REIKALAS
Nedarbas ir sunkūs laikai 

permainė visus užmanymus 
Vienuolyną steigti kitur ar 
statyti ant sudegusią pa* 
grindą. Del to Švenčiausios 
Jėzaus- Širdies Meilūs Kon- ’ 
gregacijos nariai nutarė ant 

tuokart palieka geriau, bet į ^ei^os P^^^i^^istyti į įno- 
paskui vėl blogumas hna. l^Y^'ii namą, Westville, 
Liežuvis baltas, aptrauktas,; lHįu9ls-;. , . -
o seilės bėga. ! Švenčiausios Jėzaus Šir-

v.. dies Meilės Kongregacija 
Pas vaikučiusf nuo šios vįsiems aciiioja už paramą 

Iigoš. skausmas^ yduriuose pra(lį(y, lr tikisi, kad ir vėl 
yra-didelis. Maželiai verkia, į-urįiS skaitlingų, geradarią, 
tartosi, kartais net ir. karš- , kurje pi-įgelbės Kongregaci- 
rts uždega ir j ie dažnai ve-; j 3UU1j0 sis|afvūinti
ima. Iš pradžios, vėmime .,<. •<* .

, • ._• •• ■ . . ąuiijji. .
landasi suiugusio maisto, o; aukomis ar “Meilės” 
paskui, tik seilės su Žalčiui reikalais> maloiiėkite adre- 
mis eina, bet tampymas yra SU()ti nui,>(lytu nalv 
dlcIells' i ju .adresu. .

Gydytis nuo šios ligos, jei! JungtinėseValstyb ė s e 
ji yra nepersunld, galimai 
ir patiems. Pinniausiai ne
reikia stabdyti vėmimo, bet 
dar paakstinti paimant šilto 
vandens. Jeigu rūgštumas 
eina iš burnos, t,Ui galima 
paimti bile šarminiu milte
liu. Šie sustabdys rūgimą, o 
kartais ir vėmimą apstabdo. 
Kuomet, skilvis apsituština 
tai gerai yra paimti suaugu-

“Meilės” prenumerata tik 
$1.00 metams, o į Lietuvą.
$1.50. z

Visas prenumeratas sius
kite sekančiu nauju adresu:

4 4 Meile ’ ’ ( Cliarity ), Sac- 
red Ileart Motherhouse, 502 
West Ala i n Street, West- 
v’iJle, Illinois.

Kun. L. S. Brifjmanas,
C. O. J.

Į LIETUVĄ
RegtfliariSki Išplaukiinal' 

. Smagi Kelionė 
Žemos Kainos

Du' Kalėdų švenčių 
'Išplaukimai

‘'United States" Lapkričio 25 
"Frederik VIII” Gruodžio 9

Išplaukimų, surŪSų 1034 inotanls, 
kalnas.-.ii* klijus. Informacijas sutel

kia. agentai arbii ofisas

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

2-1S’ IVasihlngton Street, .Boston.

CLEVELAND, OHIO
.• Lapki'.' 3 d. 8 valandą vakare, 
Lietuvių Salėj pyks LDS. 51 kp; 
mėnesinis susirinkimas. Gėrbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyky* 

penktadienį, lapkr. 3 d., 7:30 v. 
<ak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincohi 
St. Ateikite visi. Valdyba

-----------T—
N. S. PHILADELPHIA, PA.

LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 
mas. įvyks selunadienj, lapkr. 5d , 
įuojaųs po sumos, šv. Andriejau? 
par. svetainėj, 1123 Leroon St 

i Kviečiame narius ir nares ateiti h

‘ ’ EASTON, PA. '
LDS. 40 kuopos susirinkimas į-. 

vyks lapkr. 5 d., tuoj, po sumos,. 
ŠV, Alykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines -mokestis užsimokėti. ‘

M. Songaila

WORCESTJ5R, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas j- 

vyks lapkr. 5 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
"įminė svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp susirinkimas įvykt, 

penktadienį, lapkričio 5-tą dieną 
vakarė, mokyklos, kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

WORCESTER, MASB.
LDS. 7 kuopos susirinkimas Į. 

vyks lapkr. 5 dieną, 6 vai. ydk., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei-

--- ------ . t v j lyvieuiuuit: iiaiiuo ai jliuico aiuni 
ir kitus ten traukiate SU sa-; kurių užvilktos duoklės užsimokė 
vinį. Tokiu būdu šnipinėja-į U Taipgi atsiveskite nors po vie 
te piktos dvasios naudai J ną naują narį prie kuopos prira 
atlikdami išdavikišką darbą Valdybe

ir ardote Kristaus karaliją; i.™.
' ’ BALTIMORE, MD.

Kodčl nėpadirbeti savo! Lapkr. 5 d., ^sekmadienį,'tuoj 
Karaliaus naudai ? Žinoki-! po sumai, parapijos svetainės kam 
me, jeigu esame katalikai—(bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi _ ________ _____ _
Kristaus kareiviai, kad mū-1 ’’inMmas. Malonėkite ateiti viri i kitę, nes turime apsvarstyti kėlė- 
su pereiga vi-a' skaitvti h-l K'™Č!a Vą d5' įU svarbių klansimii.. fie to. r>».

platinti katalilaskus laikra-; . NASHUA, N. H- . Valdybė
ščius ir knygas. Kiekvienas; j 
užsidekime sau pereigą kad mas įvyks lapkr. 5, tuoj po pas-į 
Šiais šventaisiais katajildš- 
.koštos .akcijos metais, sura
sim, kuriam nors katalikiš
kam laiįąiaščiui., nors vieną 
naują, skaitytoją. Tada pa
rodysime savo tikrą karei; 

: nšką susipratimą, o mūsą 
,Karalius Kristus už ttū'ap
dovanos mus savo garbe. - I

B.

Bus dauginus'

NASHUA, N. H-
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- j

; T* f MONTELLO, MASS.
Imtinių mišių, pobažnytmėj sve , 2 kp susiriak5mag įvyk*
tainėj. Kviečiame narius ateiti, neš lapkr 7 (1 # Roko pal.ap svek 
yra kelelį .varbių sumanymu j visi nariai pta5omi „,ciU į: sust 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus • . .. . v < i
pripašyti prie šios organizacijos.

SAINT OLAIR, PA.
LD'S. 107 kp.: mėnesinis ęn«hln 

kiniai; įvyks lapkr. tuoj po su- 
nios> Šv. Kazimiera parap. salėj. . 
Kviečiiinu . nariui dalyvauti ir 
uĮfeirtiųkėti mėnesines mokestis ir 
naują narių atsivesti prirašyti.

rinkimą ir užsimokėti senai už-' 
įrauktas mėnesinės duokles.

ELIZABĘTH, S. L
LDS. 16 kp. susirinldmną. įvyki 

lapkričio .1 dieną* 7-tą .valandą1 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir. 
atsivesti savo .dnaugus(es) prira
šyti. Valdyba
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS.
?Šv- Pranėiškaus parapi

jos metinė vakariene, spa
lių 22 d. pavyko/ Uolūs pa- 
rapijos darbuotojai su sava 
mylimu klebonu kun, F, M. 
Juru priešakyje surengė 
šaunią vakariene.

Šių metų , parengimas bu
vo kiek skirtingesnis, nuo 
pereitų metų. Būdavo vaka- 
3’ienėins valgius sūdo vano
davo mūsų biznieriai ir ūki- 

■ ninkai, o šį metą veik visii 
parapijiečiai kuo nors prisi- 
dūjo prie šios taip gražios 
vakarienes.

Dovanas surinko pašiau/ 
~-/imrvę-darbimtc);įai: A. AnrU 

lą, S. ČeikauskaS, J. Jen- 
čius, S. Padvaiskis, P. Gri
na, J.. Kazlauskas, P. Aur’i- 

. la, Želiančius, Joclka, Mikš- 
ta, A. Rimas, J, Jarulioins, 
J. Stakeliūnas.

Šeimininkėmis buvo: J. 
Aurilienė, Mas’ionytė, Gri
nienė, Mikštieuė, Jaurienė, 
Činenė, Balienė, Paulaus
kienė ir Petrikienū.

Prie stalų patarnautojos 
buvo: Tamašauskaitė, Zapė- 

. naitė, Sna])auskaitė, Butke- 
vičiūte, Jereckaitė, Arme- 
naitė, Zolubąitė,. Jeskeliavi- 
čiūtė, Auriliūte, Bagdonai
tė* Joms pagelbėjo Struč- 
kienė, ir Venčienė.

Apart skanios vakarienės 
buvo graži programa iš dai
nų ir kalbų. Dainavo para
pijos.bažnytinis šv. Cecili
jos choras, vadovaujant p.

. R, Salt. Solo išpildė gražiai 
p-les I. Zalubaite ir L. Ca- 
lahau. Jom pianu akompa- 

. naro p. Agšto.
Kalbėtojais buvo mūsų 

vietinis klebonas kun. F. M. 
Juras, p. J. B. Laučka. iš 

. So. Boston, kuris pasakė at- 
. sisveikinimo kalba ir visų

mylimas svečias kun. J. 
Švagždys iš Montello. Šis 
brangus svečias - gražiakal- 
bis apvainikavo mūšų Vaka
rienę gražia ir. turininga 
Kalba, Po to buvo traukimas 
lairnėjinio tikietų pusė tono 
anglių ir 50 gąįionų alie
jaus, kuriuos padovanojo p. 
Pertas Navickas, biznierius. 
Dovanas gavo- C. A. Vencius, 
ir Juozas Tumasonis. . Už
baigus vakariene visi skirs
tėsi į namus gėrėdamiesi 
gražiu parengimu.

SI0UX CITY, IOWA
.JAUNIMAI UiRGANI - 

ZUOJASI.
Spalių 22 lieną per 150 

jaunuolių susirinko į pokilį, 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos svetainėj . Jaunuo
liai entuzistįškai suorgani
zavo Jaunųjų. Lietimų Klu
bą.

Išrinkta valdyba: Adol
fas Žibąs, pirmininku; p-lė 
Ona Stakyte, vice pirminin
ku ; p-le Elžbieta Teręsevi- 
čiūtė, raštininkė; Antanas 
GagieTis, iždininku.

Vietinis klebonas kun. Če- 
sna liųvo poki.lio toastmas- 
toriu.

Įdomias prakalbas pasakė 
žymūs S’ioux Cito svetim
taučiai: '^iin.. Newman Fla- 
iiągan, kun. Leo MeCoy, 
kun, Albert Conlon,kun. Li
nus Lavelle, John W. Carey 
plačiai žinomas kolumiiistas 
ir vietinio anglų dienraščio 
rųdaktoriiis, ir John S. Eit- 
sgibons iš Suvienyto Preso.

: Vietiniai lietuviai taipgi 
neatsiliko. Kalbėjo Adolfas 
Žibąs apie pradžią ir tikslą 
organizacijos; p-lė Stakytė 
išaiškino organizacijos nau- 
diiigumą, A. Gagielis gan

jausmingai ir trumpai pa
lietė Lietuvos istoriją ir se
novės palikimus, kuriuos 
mes lietuviai turime globo
ti ir gerbti.

MuzįkalLšką programos 
dalį smuiku ir pianu,išpil
dė p-lės Ona ir Margaryta 
Dųdaitės. Dainavo gabi m'io 
sto choristė Dorothy Hens- 
hall ir Clarehce Šullivjui.

Visiems labai patiko p. 
Sullivan’o rendicija lietu
viškos dainos “Sėjau Rū
tą”. Jam pritarė pusantro 
šimto jaunų balsų.

Anglų laikraščiai linkėda
mi geriausios kloties, gan 
plačiai išgarsino šią naujų 
lietuvių organizaciją.

Ir tikrai galima sakyti, 
kad dar šioje lietuvių kolo
nijos istorijoje nebuvo to
kio įspūdingo įvykio ir to
kio entuziazmo jaunųjų tar
pe, • kai ji kad tame susirin- 
dmę.. ’ ' ____ ■ ■__ ______

Sioits City Lietuviai di
džiuojasi turėdami savo tar
pe taip nenuilstantį ir gabų 
darbuotojų, kleboną kun, 
Jurgį Čėsnų. Ir Jaunųjų 
Lietuvių Klubui šviečia gie
dri ir maloni ateitis.

Koresp.

V estuvems Fotografijos
Prašome atsilankyti į mūsų. Studiją ir apžiūrėti fotografijų 

pavyzdžius.. Gal jų tarpe rasite ir. savo artimus draugus.

STEWART STUD10S
68 MAIN STREET, BROCKTON, MASS,

I The Blue Fleet
GERIAUSIA PATARNAUS

KURO REIKALAMS

Aliejus-Angliai-Koksai
Brockton Ice & Coal Co.

6 CENTER STREET, Tel. 189—1151

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS nTTKTERU DR-JO9 
PO GLOBx MOTINOS 1VČ.

hrmiųinkė — Eva MarksienC, 
625 E. Bth S t, So, Boston, Maso.

VIce-pirminlnkė— Ono SiaurlenS, 
443 -R. 7th St., So. Boston, Masu 
Tel. Šo. Boston 3422-K

Pfot. Rnšt. — Brone ChmlenC,
29 Gould St., Wegt Roxbury, Mass. 
Tel. P;irkwny 18G4AV

Rln. RnML — Marjons ’MnrkonlntA 
83 Navarre St, Boallndale, Mass.

• • Tel. Piirkvvay 0558-W
Jidlnitikf — Ona StahloHnte

105 Wwrt 6th St.. So. Boston. Man* 
Tvarkdarį — Ona Mlzgfrdlenfi

1512 Columbln ftd.. So. Boston, Mas*. 
KaMoai Globėja — E. Janušonlenė 

. 1428 Columbln Rd.. Ro. Boston,’Mas* 
Draugija savo snsirinklniu.i laiko kas 

antra utaminka kiekvieno mentalą.
7':80 ra!, vakare, pobaMnyilnfiJ are- 
talnlj.' ’ .

vtfints. drMnpIJoa ..reikalais kr«tpkitA» 
pu Drotnkoltj raitininke-

tv. TONO EV, BL. PAAALPINA'
DR-JOS VALDYBA

Pirmi — J, Petrauskas,
24 Tliomas Pnrk So. Boston, Maw 

Vlcė-pirm.r-V. Medonls, . V ••
1430 Cotumbia Rd.» S. Boston, Mae* 

Prot Rafitiulnka’i —X GI i upe kis .
■5 ThomsK Pnrk. So Bnaton Mam 

Fin. BoStlnlnkus — Pr. Tuleikls,
109 Boven ESt; $6. Boston, Mass. 

UidiDlnkus *— A. NuuflUOna»
885 Ei Broinhvny, So. Boston,

. Maršalka — J, Zuikis
. 7 Wlntleld St., So. Boston, Mum 

Draugija talko NtuBlrlnklmun kas trečh 
Inedeidfenl kiekvieno mPneijlč, 2 yaJ

po pietų. Parapijos salėj, 492 H. Tti 
. St,. So. Burtoj Mm •

NORWOOD, MASS.
Kristaus Karaliaus Šven

tėje buvo daug žmonių baž
nyčioje. Per sumų priėmė 
Moterystės Sakramentą p-lė 
Spįridavičiūtč su kitaūciu 
Cyril Smith.

Vakare, bažnytnėje salė
je įvyko Moterų draugijos 
vakaras. Kleb. kun; S. Knei- 
žis pasakė įžanginę kalbų. 
Parodyta gražūs, judomi pa
veiksi ai: ‘4 Tikėjimo Švie
ša.”
NAUJA VYRŲ DR-JA.

Tuoj po mišparų, Kris
taus Karaliaus šventėje, vy
rai, klebono paraginti, susi
rašė. ir sudarė Šy. Vardo 
draugiją.

. Draugijos valdybon įėjo 
šie: ...

Dvasios Vadas kun. S.
Kneįžis,

Pirm. V, Kudirka, .
Vice pirm. B. Červokas,

‘ Rast. J. Vaikazas.
Ižd. J. Aidukonis.

. Viso įsirašė apie 30 na- 
rhj., .. ■' ^ ■ ■ . :

Tokioje mažoje kolonijo
je graži pradžia.

Valio,. norv’oodiečiai!.
VYČIŲ ŠOKIAI.

Lapkričio 10 d., Norwood 
Junior High School Audito
rijoj nyks L. Vyčių kuopos 
šokiai.

Šokių rengimo komisija 
pasamdė gerą orkestrą ir 
visiems užtikrina “g’ood ti- 
me.” Kviečia visų Naujo
sios Anglijos jaunimą,, ypač

1 vyčius atvykti į šokius.
(Svetainė graži ir didelė ir 

rengėjai visus svečius ir 
viešnias maloniai priims ir 
pavaišins.

Komisijoje yra: V. Balu
tis, S, Smilgytė, A. Okuleyi- 
čiūtė, B. Kudirka.

Bap.

Jau trys metai kaip dar- 
jininkai be darbo,

Spalių 15 d., 1931: m. 
Newton Steel kompanija iš
sikraustė į Mo.nreo, Mieli.
NELAIMĖS. IR MIRTIS

Mūsų 284 kp. narys M. 
Zubavirius bedirbdamas pa
liko nelaimę. Mašina itrau- 
kė, ranka iiinukirto du pirš
tu. Dabar guli ligoninėje.

Kitas narys išvykęs į ka
syklas’ dirbti darbą gavo, 
bet neilgam. Streiko metų jį 
rado negyvą. Niekas nežino 
kaip jis patiko mirtį.

A. a. .Valinskas buvo 284 
kp. virę pirmininkas.

Valinsko švogeris Petras 
Rožukaš su žmona ir sūtiais 
važiavo automobiliu į laido
tuves. Sūnus draiyino. Ka- 
daugi smarkiai važiavo, tai 
automobilis paslydo ir tren
kė į telephono stulpą. P. 
Rožukui nulaužė ko j ą, kitus 
mažiau sužeidė.

P. Rožukas taip pat yra 
284 kp. narys.

P. Pi B—kas.

NEWT0N FALLS, OHIO.

Krautuve yra. žinomoje 
vietoje arti Šv. Kazimiero 
mžnyčios, kampas Penu ir 
AVavcrely gatvių.

Parduoda virtuvėms ir 
su alieji-

~ " 6. •

Bolševikų organas “Lais
vė” rašo, kad tūlas “Pru- 
seikos leitenantas Berciša 
dabar guli be dviejų, šon
kauli ų už . stre iklauži avi
mą.” Nieko sau kompli-

bet tvirtas sveikatoje pa
lengva pradeda pergalėti Ii- 
gąv . Linkime greito pasvei- 
kinio, K.
PILIEČIŲ'KLUBO PO

LITINĖS PRAKALBOS.
Spalių 29 d., Aušros Var

tų parapijos salėje Įvyko 
demokratų partijos politi
nės prakalbos. Žmonių pri- 
srrinko keletas šimtųr -Kal
bėtųjų taip pat buvo nema
žas skaičius. Kalbėjo ir Jo
nas Manasas, kūlis kandi
datuoja į konsilmanus. Visi 
lietuviai turėtų balsuoti tik 
už jį, o ne už kokį, svetim
tautį, nes ir taip miesto 
valdyboje lietuviai silpnai 
stovi. Tai būtų didelė para
ma lietuviams, kad nors vie
nų savo žmogų turėtų mies
to ofise. Jei taip tolinus su
sipratimas politikoje eis, 
kaip dabar, tai reikia tikė
tis, kad lietuviai ir miesto 
tvarkyme atsistos veikiamo
je jiems aukštumoje. Tad 

' susiprask'ime ir neduokime 
balsii svetimiems, bet sa- 

’ vieni. K.

Sū. WORGESTER MASS
MIRĖ.

Petras Kubertavirius, gy
venęs. 182 Vernon St. po 
trumpos ligos persiskyrė su 
šiuo pasaulių. 28 d. spalių 
už velionės vėlę buvo atlai
kytos trejos šv. mišios, ku
rias laikė. kun. K. Vasys, 
kun. J. Bakanas ir kun. V. 
Puidokas, Žmonių prisirin
ko pilna Aušros Vartų di
džiulė bažnyčia.
. Iš bažnyčios iškilmingai 
palydėtas į amžinų poilsio 
vietą.

Pertas Kubertąvičius bu
vo geras, veiklus ir susipra
tęs katalikas.

Gaila, kad vos sulaukęs 
26 metų amžiaus persiskyrė 
su šiuo pasauliu.

Velionis paliko žmona 
Paulinų ir du sūnų Povilą 
ir Ričardą ir senučius tėve
lius.

Amžiną atilsį duok, jam

Šioje kolonijoje gyvuoja 
SLRKA; 284 kuopa, kuri 
turi apie 20 narių. Nedar
bui besitęsiant nariai negali 
užsimokėti mokesčiui; Buvo 
priversti išsibrauktn

WORGESTER, MASS.

galionams pečius, su alioji- mą.” Nieko sau kompli- 
niais įtaisymais. Taip. pat1 mentus bolševikams.. Jeigu 
pardavinėja rad’io, elektri-' jau bolševikų hūtonantai 
kinius šaldytuvus ir kito-pstrdklaužiauja, tai ką . be-\ 
kiti s elėktrikinuis daiktus, 'kalbėti apie eilinius bolševi- 

. Jonas Kerbolis, yra Imi-'kų narius.
gęs pradinę šv. Marijos pa-.j— —-------....... ........... ..
rūpi j i Hę mokyklą, Aukštos- PAIEšKAU pusbrolio Jokūbo

Kavaliausko. Iš Lietuvos paeina 
nuo Vilniaus pūsė%-Biulos kaiinor 
Kaip atvykome Amerikon nesu 
dar matęs ir nežinau; kur dabar 
randasi.- Kas apie jį žino, ar. jis 
pats prašau atsišaukti. .

Bėra, Palubinskas,
177 11 St,., So. Boston, Mass.

■ 'L,-7 ’

no mokyklą ir,Bostono kole
gijų.

Jo yra pirmutinė lietuviš
ka krautuvė su panašiais 
daiktais.. Jis yra vertas pa
ramos. Aš.

Spalių 29 d., Labdarių 
draugija surengė vakarėlį 
pagerbti tuos, kurie darba
vosi gėlių dienoje spalių 9 
d. Po klebono kųn. A. Pet
raičio' gražios kalbos visi 
gavo dovanas. Dovanas su
teikė pats klebonas nuo sa
vęs. Daugiausia sulinkę au
kų gavo brangias maldakny
ges ir .klebono paveikslus.

.. G ražią kalbą pasakė adv. 
A. MilleriSį kuris išgavo lei
dimą gėlių dienai. Kun. A. 
Petraitis, kasmet suteikia 
brangias dovanas aukų rin
kėjams. Todėl brangindami 
klebeno labdarybei pasi
šventimą. visi parapijiečiai 
prisidėkime prie labdarių 
draugijos darbuotės, nes 
vargšų turime daug, m dar
buotojų maža.

PERMAINA.
Buvo rašyta, kad L. D. S. 

'7 kuopa rengia darbininkiš- 
I kas prakalbas, lapkričio 12 
! dieną. Bet dėl svarbių pfie- 
ižasČių nukeltos į Iapkriči(>

WASHINGTON DEPOT,
MN. i MOHTEILO, MSS.

T Dideliuose įmestuose žmo-, Jau pora sayaieuji. pru- nftĮ i,(,j|das
«lmk.> fau suyie kolomjoje l- l t](4uri CTWniln(,. Ma.
-vyktr SI.RkA. anskrieio su-
važiavimas. rendos Taliai mažos. Aš

Sfialni 15 d, pmiia karia 1;eMa t(.nel,|(.1)hl iSren. 
to niii.sti.lio istorijoj buvo javojimu[ po 22 tioieliilt j . . 
iškelta Lietuvos vehin a. „niėnosj, kur dideliame mies-

Delegatai svoriai džiaugė- ■ fHl<ius tenementus tei
si ir gėrėjos! svelamės graT: p(( 45 dolerius.'
žumu ir patogumu ii lietu- (-,ja gijimą gauti naiinj pirk- 
viij Svetingumu. p už nebrangia kaina. Čia

Vietiniai lietuviai, kurių n,lkįlnia }r .„.jonu. Krvėnti. 
šia yra tik kelios šeimynos,. ]iptuviu ful.j aavo na- 
dėkojo svečiams už nlšilan-> muS; krautuves-ir labi-ikus/ 
Kvmif. Cionais lietuviai gyvena

VESTUVES IR LAI- aristokratiškai
DOTUVES;

Spaliij. 30 d. įvyko vumo 
brolio vestuvės, o kitas bro
lis tą pačią dieną užmuštas 
autoniobiliaus nelaimėje.

Jaunieji po jungtuvių iš
važiavo pasivažinėti. Jauno
jo brolis pasiėmęs karų tuo 
pačiu keliu važiavn ir susi
mušei. Jis tapo ant vietos 
užmuštas, o kiti sužeisti.

Šioje kolonijoje yra lie
tuvis siuvėjas Petras Krikš
čiūnas. Jam gerai sekasi.

Mokykloje dvi mergaitės 
turėjo pasikalbėjimų apie 
tikėjimą'.

Protestantė' mergaitė 
liausi a katalikės m ergai l ės 
Krikščiūnaitės: “Kų reiš
kia katalikų tikėjimas,”

Krikščiūnaitė atsakė: Ka
talikų tikėjimas yra kaip 
didžiausias medis, turįs gP 
liai įleidęs šaknis ir daugy
bę žalių šakų. Protestantu 
gi tikėjimas yra tai to me
džio nudžiuvusios šakelės.

’■ A; K.

ir. iioDiOgai
I uždirba. Iš Bostonu į Mon
tello atvažiuoti traukiniu 
tik kainuoja 37 centai, taip 
kad Montelloj gali gyventi, 
o Bostone dirbti. Prie pro
gos aplankykite mūši] mies
tą ir mūsų drabuži ii krau
tuvę. ,*

Pertas Bartkevičius, ’ 
Am(‘rican-Dry Goods Store 

• 678 No. Main Street,
Montello, Mašs..

....
Į Tel. 149. • •

I Jeanette Johnson’s :
I ' New Street Flooi\
| BEAUTY SALON

I Specialistai. •

| Perj.nan.ent ITair IVaviną irvi- 
| šokioj grožės srity,)!
i 59 Legion Parkway, Brockton

W. G, McGLINCHEY
GRABORIUS

’_”•■ ' SERGA. .
Juozas B eržiliškas,

682 Cambridge St. sunkiai. 19 dieną, nes lapkričio 12 <1. 
susirgo. Jis nevaldo visus įvyksta labdarių, draugijos 
dešinio s i o s kūno- dalies, vakariene, Maironio parko 
Nors ĮT,a senyvo amžiaus.! Pradžia 6. vai. v,aka-

re. Įžanga 50 centų, Po va
karienės šokiai. Todėl lab
darių draugija kviečia visuš 
dalyvauti ir linksmai laiką 

: praleisti, paremti labdarių 
■ darbuotę. * • ,

SKLĖISKITE ŠVIESĄ I 
Perskaitę ‘ ‘ Darbininką ’ ’ nenu ( 
meskite, bet duokite kitiems pa | 
skaityti. Tokiu būdu supažin- Į 

disitę kitus su “Darbininku” ir j 
L. D. S. ir atremsite mūsų ide Į 
jos priešų propagandą.

Per .30 inetij tame biznyj, 

Patarnavimas dieną ir 

mikli.

446 Maiii Street, .

Brockton, Mass.

SKRYBĖLES
Skirtingoms Moterims

$5.<»
Visokios Mados Skrybėlės 

dėl Jaunų ir senesnių
$1,98 — $2.98

■Knox Skrybėlės—Vėliausios Mados 
■“Raem*“ - Flfh Aro. ‘vVagab(indw

.’ $7.50 ..j' ’’ /•■ '’
A. E. BRADY CO.\

24 W. Elm St,
Brockton, Mąss.

“Apsimoka toiįau paėUi"

HeporK

j Jonas Ih Kęrbelįs, 24 mo
tų, darbštus jaunuolis, ati
darė Savo krautuvę. Jisai 
yra plačiai žinomas tarpe 

■ lietuvių, kaipo gabus parda
vėjas aliejaus kuro įtaisy
mų ir radi o.

■5'

s

KOPERAVIMO DVASIOJE SU DIDŽIUOJU

DABARTINIU PIRKIMO 
JUDĖJIMU

Mes siūlome jumis su šiuo skelbimu Specialę Ifuolaidą

au-

. iv /o , /
Geras iki Lapkričio 15

Perkant

COATS & DRESSES
. Kainos kjlą kasdieną ir kadangi infisų tavom buvo
pirktus seniau, tad ir siūlome jumis pasinaudoti šia nepapras
ta proga, sutaupydami perkant dabar. . . :

P ORTER’S
227—229 Main Street, Brockton, Mass.

. Prie l\mplc\.SavinRš Bank .

s&
l
I- •



Penktadienis, Lapkričio S, 193&

Į

S
i
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Rytinių Valstybių Žinios
_________ ___ ____ ____________ __ ___________ _____ a.......................................

Iš Didžiojo New Yorko Fede- 
racijos Apskr. Darbuotes

“tautininkai” buvo,. tai jie 
vieni ‘težino.

Apkalbėta busimas Ryti- 
i nin Valstybių Katalikų sei
melis. Nutar ta rengt i . gruo
džio 31 d., 1:30 po pietų, 
Karalienes Angelų par, sve
tainėje, Brooklyne. Nutar
ta siųsti draugijoms ir kuo-

I p<mis j>akvietlinus.
Univeršalio Biuro reika

lu, pirmininkas primena, 
kad minimas biuras žada

Didžiojo NeW Yorko Fė- 
. deracijos apskričio men. ’su- 
širinkimas įvyko spalių. 27 
(J., 8 vąl. vakarė, Karalienės 
Angelų parap.- svetainėje, 
Brooklnie, kurį atidarė pir
mininkas kum. J. Balkūnas 
malda.
. Spalių15 dienos sUsirm-i 
idmo Dailaus - Girėno Fon
do reikalu pranešama, kad ■: iį 

. susirinkimas buvo sekiniu- 1 ■ a ; I ’xcv'-t -itiinAti---  --------
---gas4r -kąeL-išrn^^  ̂ lefstU latkraštįn'

valdyba iš 9 asmenų, ^ū^p-agiua draugijas pirktis-.tos 
jau esą ^pasidalinę darbais, i)(nKirovės getus, kurių kai- 
Taipgi. išrinkta komisija iš 

; 15 asmenų valdybai pagel-
■ • • 4 J Jkl VĮL UUV «. J.VV&A 4 t-V bZŽVĮ. |

bom Išreikšta pagerinimas ųaig-oje rengti Skaudos Sa- 
už rezoliuciją dėl ęhieagos /
‘iNmijienų” sūorganhmotos4 ‘ Vniveršalio Biuro 'naudai 
Skridinio korporacijos i r, vakaras su įvairia progra- 
dėl rengiamo koncerto apie tnn rengiama lapkričio 26 d., 
Jkaieciąs. ■■ I Apreiškimo parap. svetainę-

Spalių 8 d. reikalu pra- je, Brooklyne. Taipgi kal- 
.nešta, kad prakalbos gerai bama apie prenumeratą bū- 
pasiseke. Parduotą 30 Vii-, simo . laikraščio,, kuri bus 
niaus Pasų ir daug, ženkle-.$1.50 metams. Prašome už- 
Hų. Aukų> rinkliava davė 20 si prenumeruoti.
dol., iš kurių atskaičius iš- Nutariama minėti Vaša- 
Jaidas $15.30 pasiųsta Vii- rio 16 dienos — Lietuvos 
niaus Gel. Fondui Kaunan.’ Nepriklausomybės paskelbi- 
Apgailestauta, kad šiose mo Šventę. Smulkmenas iš- 
praliząlbose dalyvavo, beveik1 dirbs sekamasis .susirinki-, 
vieni katalikai.. Kur mūsų plas.

ir Lažaimikienė. Širdingai 
ačiū tariame visiems Broo- 
Idyniočiamš ir maspethie- 
čiains, kuiie atsilankė į mū-. 
sų pikniką su tikslu parem
ti naujai sūsiorgaiūząvusį 
Eederacijos skyrių. Dūko 
jame Brooklynojaunimui,

suorganizuotos

bendrovės setus, kurių kai- 
iia-5 dol.

Nutariama.. lapkričio pa-

tarnauti Dievui ganydamas 
savo aveles.

MIRĖ.
Šiomis d,ienomis apleido 

šį pasaulį ir nukeliavo į am
žiną tėvynę sekančios mote
ris: Uršule Kairienė, 67 me
tu amžiaus, Amerikoje iŠ^ ; , - -.7 v, L. , L kuris sudaręs ratelius sugyvenusi 11 metų. Paliko T ► ... . t. .. įdainavo gražių ir linksmu nulmdime du sūnūs, mar-lT. & _ .. -...■v. , . ’ • / lietuviškų -dainelių,cią, tris aliukus ir du pro- . . .
anūkus. Pašarvota buvo pas1 CHORAS.
savo sūnų Igną Kairį, Mi- Į Vieną vakarą, susirinkęs 
rūsio ji buvo tretininkė ir j 
užtat buvo parengta treti
ninku rūbais. Prie grabo 
buvo gy vų gėlių bukietai ir 
daug dvasinių bukietų tCšv. 
mišių aukų) J .

■ Ona Švencicki, 23 metų 
amžiaus, paliko nuliūdusį 
vji'ą, tėvus ir brolį. Mirė, po 
labai trumpos ligos..Abi. pa
laidotos iš Šv. Jurgio lietu-, 
vių bažnyčios su bažnytinė
mis pamaldomis, Holy Se- 
pulclire kapinėse. Abiejų 
laidovuveše patarnavo gra
belius Jurgis Savage.

POLITIŠKAS VAKA-

dują “Moterims Neišsime- 
luosi.” •. •

jos, taip pavieniai parapijos 
nariai nuoširdžiai dirba.

RfiRMF^TFR N Y i Vilimienei, Molkevičienci, fillIUntd I tn, H. 1. | Konenei, Butrimienei ir
i Malinauskienei. Gražiai pa- 

)aKa" sidarbavo parapijos veik’i- 
' rienė praėjo didžiausiu pa-‘ul0 kouiįtet.as su trustistais 
sisekimu Svečių buvo pibia^. P. Morkeliūnu ir P. Gry- 
svetaine ir visi gražiausioje; ijaiciU priešakyje. Sekanti 
nuotaikoje praleido liuks- ųįznieriai prisidėjo auko- 
mai vakarėlį. Buvo trinu-į tu.įs. Milevičius. ir Gurskis, 
pūtis.progrąmėlis.- Kalbėjo:py Eismontas,. Juškevičius- 
Jonas C. Morkūnas ir p. J.| 
J. Rickis. Atvaidintas trum-1 
pas veikalėlis “Jaunikio Iš-, 
sh’hikimas.'f V aidiuto jai:
Mergina—: p-lė M. Stirnai
tė, 1-mas jaunikis — B. Sa

muolis, 2-ra's jaunikis —- J.
Mociejunas, 3-čias jaunikis ke’iksą, km*į išlaimėjo p-nia 

Rugienis. .'Vaidino la- yp Punierieuė. Ačiū biznie- 
bai gražiai. Padainavo porą Kanis. Patartina ateityje 

mokyklos juos paremti. Pažymėti biz- 
i nier'iai msuomet remia pa- 

.p-lė Izabelė} rapiją.
Royaitė. Taip pat dainavo. . Į§kįimįng-0S naujo vyšku- 
p-lės E. Kumparskaitė, F. L30 prįįnituv^s įvyko spaliu 
Baranauskaitė, I. Mociejū-|12 patrili katedroj e? 
nąitė ir M. ’Joksaitė. Aoms Į dalyvaujant J. E, -Kardino-, 
-akompanavo varg. K. Ba-juį Hayes,wkeliems arkiyys- 

. kapams, daugeliui vyskupų,, 
pralotų ir kunigų. Naujasis 
J. E. Arkivyskupas Ed\vard 
Mooney žadėjo sekti pėdo
mis savo . pirmtakūnų vys
kupų, ypač a., a., vyskupo. 
John .Francis O’Herii ir

Parapijos metinė

Spalių 19 d. Lietuvių Res
publikonų klubas buvo su
rengęs politiškas prakalbas, 
kuriose kalbėjo kandidatai į 
miesto valdybą. Nieko tokio 
nepaprasto, tiktai piršo sa
ve, kad išrinktų. Vienas da- 
lykasj kuriun^ygatinia '‘pasi
džiaugti, tai labai gražus 
lietuvių užsilaikymas laike 
prakalbu. Kandidatai buvo 
labai užganėdinti ir išsinešė 
labai gerą įspūdį.

ytunjs..

GREAT NECK, L L, N. Y

dainelių jauna 
mokinė Luėija Lukaitė. Jai 
akompanavo

j Millėr ir' p-riia M. Levins- 
[kiene paaukodami po kum- 
•pį: Kairys ir Jonaitis auka
vo visa pieną ii’ Smetoną, o 
lietuvis -duonkepis Kanapic- 
kas paaukavo visą duoną ir 
dar labai gražu, ir gardų

Joms i 
K. Ba-I

zis. Po to, buvo šokiai.
Vakariene buvo labai 

;. gardi ir visi dalyviai buvo 
.užganėdinti. Už tokį, gerą 

pagaminimą Vakarienės 'šir
dingas ačiū priklauso šeimi- 

•' niukėms: pp. Žukauskienei,
• .1 1 ‘ ?• ■. . ' '

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

.f r •

L 
s

BREMEN • EUROPA
- . ^piK’IulTtii triiukiutai stovinti Saliniai garlaivio-Brentenhavene 

užtilvrhūi labai patogiiį kc'ilone f LIET,UVA. .
’ ■ (iUEtir ivfti is khuas,į
Iigorinut iją klauskite pas vietinius agėirtus, Ėtrba

NORTH GERMAN LLOYD

■PIKNIKAS PAVYKO
Paskutinis, šio sezono pik

nikas,. įvykęs 22 d. spalių 
labai gražiai pavyko. Rengė 
A. L. R. K. Federacijos 51 
skyrius. Buvo šaunūs šokiai 
prie geros orkestros; neilgą, 
bet gražią programėlę išpil
dė vietiniai “Liaudies” ir 
“Birutės” chorai, vadovau
jant muzikui A. Dulkei. Po
rą gražių solo sudainavo 
p-lė A. JakimaviČiūtė. Įteik 
ta du gražūs bukietai: vie
nas p-lei A. Jakimavicįūtei, 
kitas p. Dulkei. Taipgi pa
sakyta keletą gražių p rakal- 
bėlių. Kalbėjo pp. Mickevi
čius, Mazickas ir Cerėbie- 
jus, visi maspethiečiai. Nuo
taika buvo ‘ kuopuikiausia. 
Jaunimas, kurio buvo dau
guma, smagiai muzikai gro
jant, linksmai šoko ; suau
gusieji. kurių buvo trejetą 
šimtų, maloniai-kalbėjosi ir 
ųžkaiidžiavo. Po dvyliktos 
visi dainuodami į namus 
skirstėsi.

? . paiIrka.
Federacija taria širdingai 

ačiū Rengimo komitetui :pp. 
Rusui. Kurtinaičiui, Kai- 
nausku’i, ir Titenienei. Taip 
gi nepamiršime ir darbinm- 
kų, kurie darbavosi nuo 
dvyliktos ild dviejų* Darhi- 
hinkąiš buvo: pp. Karbaus
kas, Ląžaūninkas, Ališkevi-. 
eius. Ringis, liadzcvičius, 
itųsiene, PundzevičĮ e n ė, 
Maridimibhė, . Yalauslcienė

j choras -ir nesulaukęs p. 
Dulkės, laikė susirinkimą. 
Šis susirinkimas-• nebuvo 

'bizniškas, bet toks, kuriame 
kiekvienas choristasiššir- 
dįes galėjo' pasakyti ką jis 
ar ji manė apie savo chorą, 
ir kaip jį pagerinti.. •

Nutarta pradėti veikti ir. 
rengti taip vadinamas “So
čiai Parties” kas mėnuo;

Pirmas parengimas įvyks 
apie “ Thaiiksgiving Day ’ ’ 
ir bus didesnis ir įdomesnis 
negu kiti. Išrinkta dvi ko
misijos : biznio komisija, ku- 
Tį prižiūrės finansus ir dar
bus ir pasilinksminimo ko
misija, kuri turės išpildyti 
programą. Visas-darbas pa> 
liktas tom dviem komisi
jom. Taipgi nutarta sureng
ti koncertą. Išrinkta komi
sija-. ir jai pavesta suieškoti 
vietą ir kiti darbai.

LIAUDIES '
LĖLĖ.

Spalių 12 d. š. m. visi 
apylinkės vaikučiai buvo 
pakviesti ateiti į Z. L. 
Strauko svetainę. Nuėję jie 
rado p-lę .O. Kainauskaitę, 
kuri susišaukus vaikučius 
paaiškino, kad'; ipokyklelė 
vėl atsidaro. Vaikučiai, ku
rie lanko tą. mokyklėlę mo
kosi lietuviškai skaityti, ra
šyti ir gramatikos. Visi vai
kučiai, ‘kūne, lanko mokyk
lą priklauso prie- “Liau
dies” choro, kurį veda muz. 
P. A. Dulkė., \ 1

■ J-as T-nis.

—Lapkričio 12 d. Klas- 
čiaus salėje įvyks visti drau
gijų ruošiama vakarienė pa
gerbti naująjį kleboną kun. 
J. Balkūną. Kartu bus kun. 
P, Lekešiaus išleistuvės ir 
kliu. J, Aleksiūno priėmi
mas. Vakarienė prasidės 
lygiai 6 vai. Vakaro. Go
ldai* bus nuo 8 vai., Tįldetai 
parsiduoda' pas draugijų 
narius.

Karalienės Angelų parap. 
Uažąras, kuris įvyks lapkri
čio U d. ir užsibaigs lapkr. 
19, nuosavoje parap. svetai
nėje, reikia tikėtis gražių 
pasekmių, nes kaip '.draugi-’

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
(turinčių arti 5(W0 pusi.) 

»uo§ia kiekvieno lietuvio inteligen
to, biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenes ir akade
miškojo gyvenimo; žurnalu, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi “kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiėk ku
rios .profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo nėprcnumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

. “Židinio kaina Amerikoje^ met 
—$4.50, pusnį.—$2.50; Lietuvoje:

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
met. —.35 lt., pusm. — 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
įėja Nr.-3. . .

NEW HAVEN, GONN.
Lapkričio 5 d.. Moterų Są

jungos 33-čia kuopa rengia 
“Margumynų” vakarą, ku
ris susidės iš gražaus veika
lo “Laimės Ieškotoja,” dai
nų, muzikos ir šokių. Pro-r 
grama bus įvairi, kurioje 
dalyvaus mūsų kolonijos 
gabiausios meno jėgos. Są- 
jungietos pavaišino . svečius, 
kurie įžangą užsimokės, 
gardžiais crullers ir kava.

Patartina kiekvienam da
lyvauti šiame vakare, nes 
sąjungietės deda pastangas 
visus palinksminti. įžanga 
visai pigi tiktai 25 centai. 
Pradžia 7:00 vai. vakare.

Pi RENGIMAI ,
Rudens sezonui prasidė

jus daugybe' įvairiu paren
gimų persikelia į svetaines. 
Čia dar tik nesenai susi
tveręs Vytauto Vaidilų Ra- 
telis rengia vaidinimą ir šo
kius lapkričio 26. d., Apreiš
kimo Pitm Švč, parupk salė
je. Jįo . stato linksmą Įminė

GEROS IR BLOGOS
■ NRA PUSES, č .

Smarkiai įpusėjusi srovė, 
iš valdžios, sųnormubti ir 
gerinti darbininkų būklę A- 
metiko j, pradeda pamažu 
reikštis gyvenime. Aukštas 
NRA tikslas, užtikrinti pa
prastam darbininkui žmo
nišką algą ir daboti jo svei
katą, praktikoje sunkiai į- 
vykdomas.

i ■■■•

Didelė dauguma Baltinio- 
rėš lietuvių - siuvėjų randa 
sau uždarbio mažose, koope
racijos tvarka pagrįstose, 
dirbtuvėlėse. Tokiu būdu 
tiems patiems asmenims 
tenka atjausti ir darbdavio 
ir darbininko reikalus 
vargus. Visi bendrai džiau
giasi visitotinu algų pakėli
mu. Mažiausiai septynių 
nuošimčių pakilo visos kai
nos, vietomis ir daugiau. 
Bet iš kitos pusės, valandos 
sumažintos, ir vis. tiek žmo
gus neuždirba daugiau.

Be to, numatyta minima- 
lės algos : negalima darbi
ninkui, kad jis ir menkiau
sias vaikėzas būtų, mokėti 
mažiau kaip $14.40 savaitė
je. Pasitaiko tat, kad dirb
tuvės smarkesni bendradar
biai turi savo algas užsipel-

ŠYVOS KUMELES
vakaras.

Kas toji Šyva Kumelė, ir . 
ką ji nuveiks pas mus Bal
ti motąjį visi galės įsitikimi- .
Ii atėję ant jos sutiktuvių 
sekmadienį. Su’. kumelaite 
atvyks iš Pennsylvanijos 
trys juokdariai, Šejiora’itis, 
Šakočius, ir Kačinskas, ku
rie žada pamokinti ’ Balti- ' 
moriečius kaip smagiai ir • • 
nuoširdžiai . žmogus gali 
juoktis, kai specialistai jį 
juokina.

įžanga tik. 60 centų. Šo- . 
kiai įvyks po,teatru. ■

LOPU BALIAUS PA
SEKMES. ‘

Už gražiausius kostiumus' 
buvo duota, dovanos’per Lo
pų balių. Pirmoji■ dovana . 
teko “Raseinių Magdei” . . 
Aleksandrai Kriaučiūnienei. 
Antra lenkaitei — Bettie 
Davis, ir trečia tikram lo
piniui — Kral Alfredui. Šis 

. buvo pasidaręs sau vienų 
lopų drabužius ir tikrai už
sitarnavo “Lopų Karaliaus” 
titulą.

Senųjų porui šokikai iš
rinkti Marija Norkienė ir 
Jonas Letkauskas. Jiem bu- 

. vo irgi įteikta dovana. .
Jaunesniųjų pora Aldoną 

Byliūtė ir Jankauskas pasi- . 
žymėjo nepaprastai dailiu 
šokimu ir laimėjo pirmą . 
dovaną. Teisėjai buvo ponia 

i Paškauskienė, Juozas Bude
lis ir Kripas. . 1

KORTU VAKARĖLIS 
BEDARBIAMS.

riyti ir dar pridėti prie kito, 
įnirs menkesnis, lėtesnis-. 
Dėlto nevienoje vietoje to.j 
kie paleidžiami iš vietos ir 
lieka visiškai be darbo. To
kių nemaža esama, ir jie 
priversti badauti ar kreip
tis į atitinkamas. įstaigas į 
pašalpos. Juos laikyti prie 
darbo reikalautų iš kiekvie
no kito atsisakyti dalį savo 
pelno, — gi nei vienas to] Badau jautiems plieno dar-

’ '. j bihinkains šelpti buvo su
ruošta . parap i jos salėje 
penktadienį, kortų vakarė
lis. Vakaro šeimininkė po
nia Elena Blum, nemažai 
pasidarbavo -‘pavapijos rei
kalams, yra gyvai susirūpi
nusi ir šių bedarbių reika
lais. Įžanga tik 35c;

MIRĖ.
Naujagimis, kūdikis Ed

vardas Purėta, vos menesio 
amžiaus, pasimirė spalių 2.7 ’ 
d. Juozui ir Onai Pučetams, 
gyvenantiems 1001 S. Carey 
St. teikiame giliausią užuo
jautą: šiame jųjų liūdesy.

Žinys.

nepakenčia.
Arba, vėl: jeigu dienos 

darbas dar neužbaigtas, o 
artinasi ketvii’tą . valanda, 
negalima ilgiau tęsti. Kad 
ir visi darbininkai norėtų 
bendrai užsipehiyti keletą 
centų daugiau,' imi jos vir
šaitis atvyksta ir grąsina 
bausme,, jei ilgiau dirbs.. 
Žmonės, pripratę dirbti net 
po 12 valandų dienoje, neiš- 
buyę nei septynių, jaučiasi 
kažkaip nesmagūs: rodos 
nevyrišką darbą atlikę.

Kol kas visuomenė abe
jingai priima naują tvarką. 
Linki jai pasisekimo', bet ar 
ištikiųjų toji tvarka jiems 
pagerins būvi, neišmano. 
Jaučiama visur, kad čia kaž 
kokia revoliucija; nekruvi
na, bet vis, dėlto, iš pat pa
grindų atnaujinimas tvar
kos. ,

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graboriūs ir Balsamuotojas. 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.
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į Rudens Naujienos
| Užeikite pas mus apžiūrėti visokius, baldus, kilimus, klijonkias,. valgoino- 
I : jo kambario, priimamojo kambario, virtuvės baldus ir ĮTAISUS. Visokio 
| masto pečiai, dujiniai šildytuvai, Angliniai pas nius randasi pigiai ir patogio- 
Į mis sąlygomis. Thaiilisgiving Dienai, valgomieji stalai iv baldai.

S V A R BU ! :
f. Po keletą savaičių visokios kainos žymiai pakils. Tuom tarpu, dar turi*
Į . ’me anksčiau prisipirkę, ir 'parduodame sęųo vės kainomis. Pasiskubinkite, kad 

vėliau netektų apgailestauti. Jeigu norėtumėt e užsakyti kokį nors baldą, pa-
| dėsime į šalį ir palaikysime iki norėsite išsipirkti. . .
3. • • * ’ • * 5 • ' ’

I ■ Kiekvienaąn perkant, teikiame gražią dovaną,

SHEVITZ FURNITURE CO.
I 728—30—82 WASHINGTON BLVD. - Pląia.3925, . • BALTIMORE, MD. .
[3
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8/; Penktadienis, Lapkričio 3, 1933.

BROOKLYN. N. Y. MASPETH, L L, N. Y.

Cherokee indijonai, ęhėrokeė, N. C., žaidžia savotiška base bąli.

T _ . . -------------—VALANDOS: j
Nuo 9—12 iš ryto, 2—8 vak.

Sventadleniaia tusltanii
499 GRAND STREET 

(Kampas Union Avė.)' | .
BROOKLYN, N. Y. |

Tehphonu: STAGG 2-0706

DR, DIADAS K. VENCIUS
Spalių 29 d., bažnytinėje 

salėje įvyko Sodai i e č i ų 
‘ ‘ Halloween •< Party, ’J Prie 
salės durti kiekvieną pasiti
ko “baidyklės” ir pasveiki
no “ledine” ranka. Salė bu
vo papuošta žiemos ženk
lais. Stalai buvo • apkrauti 
pyragaičiais, saldainėmis ii’ 
kitokiais užkandžiais, kū
rinos paruošė Sodaliečių 
motinėlės.. . ..

• Prisiiinko pilnutė sąle 
Sodaliečių, mamyčių ir sve- 
Čių. Gausiu rankų plojimu 
pasitiko į salę įėjusį savo 
naująjį kleboną kun. Joną 
Bailumą ir vikarą 
Aleksiūną.

Šodalietės, visus 
vaišino skaninių 
džiais. ,

Prasidėjo programa. Kiv 
nįgas J. Aleksiūnas pakvie
stas vadovauti.

Dainavo sekančios: p-les 
S; Minčinauskaitė ir O. Vis- 
niauškaite “Pasėjau Line
lius”; p-le Ė; Nedažinskai- 
t e, “ Apie šuniuką, ” “ In the 
Valley of the Moon” ir ki
tas ; pašoko p-lė O. Višniau- 
skaitė ir sudainavo “Į am a 
grėat eavaliero ”; p-lė- O. 
Bogočiūnąitė sūdai h a v d 
“Vas Vilst Du Haben” ir 
“ Shadow Waltz ”;. p-lė P. 
Rakickytė — “Išėjo Tėvelis 
į mišką”; mažytė Julyte 
Kabažinskaitė, 4 metelių su-- 
dainavo “-Noriu Miego”: 
p-lė R. Biidraitytė “ Ant 
Aukšto Kalno” . ir “Zuike
lis po Medžiu”; p-lė V. Sta
nionytė — “Ką Močiute 
Padarini” ir “Gypsy.”

Dovanėles už gražinusį ir 
gerinusį dainavimą laimėjo: 
p-lė J. Kabažinskaitė, R. 
Budraitytė ir O. Bagočiū- 
naitėt

P-nia J. Paulauskienė 
dovanojo saldainių baksą — 
Leista išlaimėjimui. Laimėjo 

šoprano balsų ii* vy- $15 Elena Šimkiūtė.
. ■ ’ Už gražiausį ir navat-

B Kristaus Karaliaus Švente 
B ’ Pdn* ŠvČ. Apreiškimo 
® pampi joje.
p . Sekmadienį, spalių 29 d., 
Į. P.-Šv. Apreiškimo bažny- 
fc čioje Kristaus Karaliaus 
g švente labai gražiai paminė- 
E -ta, Seserų rūpesčiu bąžny- 
f* čios altoriai' buvo labai įs- 
| pudingai papuošti gėlėmis, 
į gi Kristaus stovyla buvo la- 
| bai gražiai parėdyta ir ap- 
£ supta degančiomis žvake- 
p mis. .
k 9 vai. vaikučių šv. mišių 
L metu mokyklos mergaičių
* choras giedojo šventei pri-
*• taikintas giešmės: Katali-

kiškos akcijos himną, kuris 
► yra pavestas Kristui Kara-
č liui; Sodalicijos himną.
■ Per sumą, kuri buvo lai-

k UTL J.

svečius 
užkąri-

įvyks lapkričio 8 d. š. m., šv, Tėvo palaiminimu pa- 
Vįešpatiės. Atsimainymo pa- kabinsime bažnyčioje.
rupijos bažnytinėje salėj, 8 
vai. vakare. . Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

. . Valdyba,

S krąmėnto, giedojo didysis
i parapijos choras. Per offer-
Į; torium giedojo; Garbe Kri-
į£ stui. Karaliui, kuriai melio-
p diją pritaiko, kompozitorius

Ehrlė. Tikrai graži muzika 
ir gražiai sugiedojo..

. ’. Pažymėtina, kad kaip Di
dysis parapijos choras, taip 
ir mokyklos mergaičių cho
ras „daro didelę pažangą 
giedojime. Abu choru auga 
nariais, ypač prie didžiojo 
choro prisirašė daugiau vy^- 
rų, kas žymiai sustiprino

. chorą. •
NAUJIENA.

Girdėt, kad neužilgo pasi- 
.. rodys naujas mokyklos ber
niukų choras.

Pa.rap i jos vargoninin
kas p. Jankus, pats ilgai 
studijavęs bažnytinę muzi-

- ką Romoje ir specializavę
sis vaikų balsų lavinime, be 
abėjoį pajėgs Sudalyti me
nišką berniukų chorą. .

Visiems, muzikams yra .ži- 
. noma, kad garsiausi bažny-

' liniai chorai susideda iš ber- 
niūkų š'

••. Į*ų. •
•, Artinantis Kalėdoms, pa- niausi kostiumą laimėjo

.. rapijos Jaunimo Ratelis, su-Į,p_ie V. Stanionytė it P. Ra- 
. ’ši-dedąs iš parapijos, choro, ^žiekaitė.. .

Sodalicijos ir naujai suor
ganizuoto katalikų klubo 
rengiasi prie milžiniško Ka
lėdinio vakaro. Vaidins vei-

• kalą, kuris dar niekui* nebu- 
j* . vo vaidintas; pagelbės mo
lį kyldos vaikučiai, kurie yra

- nemenki yaidylos. Lauksi- 
... nie.

. Taip pat, girdėt, kad mo
kyklos 8" skyrius yra pasi
rinkęs veikalą, kurį vaidins

. sausio mėnesyj, mokyklos 
užbaigimo vakare. Bus ir 
mergaičių - berniukų choro 
koncertas:
. Pasirodo, kad turime- 

. kuo pasidžiaugti ir garsin-
1.’ - • ’ ūs .. . ' . '
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X—RAY
Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273

. Taipgi ragino moteris —r 
motinas prisidėti prie sėk
mingo šv. misijų darbo pri- 

*’ rengiant jaunuolius uoliai 
. I lankytis į jų misi jas, • kul-ios 

Padėjo ve < V įvyks pradžioje adventu, 
Didysis choras jau turi yi« į;uo(lžio nlPnesVje 

A narius Je organizuosią į • . ___j.__ ___ _
choro draugijėlę. Choras 
prakt įkuo j a penktadienio.
vakarais 8 vai. pobažnytine- 
je svetainėje. Jisai priklau
sys prie kat. federacijos. 
Mažasis choras jau turi 40 
narių ir giedą sekmadie
niais per 9 vai. mišias. Ma
žieji praktikuoja trečiadie
niais 6 vai. vakaro.

—Draugijos stropiai ruo
šiasi prie lapkričio 12 d. 
baliaus. . Moterys bus virė
jos, merginos stalų prižiūrė
tojos ir patarnautojos, vai
kinai tvarkos dabotojai. Vi- 
Sos draugijos stropiai dirba, 
kad šis pirmasis, parapijos 
balius būtų didžiausias ka
da nors paruoštas balius

NEW YORKO MIESTO 
MAJORŲ KANDIDA- . 
TŲ LENKTYNIAVI-

•. . - MAS. .

gruodžio mėnesyj ė.

dės 15 d. lapkričio ir tesis 
visą savaitę.

Klebonas pagyrė .moteris 
tiž surengimą vakarėlio, kn- 
iTanie visi gavo progą bend
rui dalyvauti.

Garbės vertos tos mote
rys, kurios dirba kilnų dar
bą. Ypač daug dirba p. Pa
vandenė ir kitos ir net savo 
pinigais superka daiktus.
Dcid Kompanijos darbinin

kai streiką laimėjo.
Streiko Vaciui gavo geres

nius darbus, o eiliniai 'dar
bininkai 10 nuošimti.

Lapkričio 5 d. pyks vai-' 
. . .. . din imas ir šokiai. Bus daug

apylinkėj ė- Bilietai parsi- juokų, nes'"veikalas komiš
kas ir vaidintojai savo ro
les gerai moka. Bus ir kito
kių pamargin imu.

Vietinis.

duoda Universaliame biure, 
pas draugijų narius ir kle
bonijoje.

—Vietos vyčiai vėl prade- ! .
jo veikti. Jau turėjo susi
rinkimą pobažnytinė j e sve- C. BROOKLYN J. Y.
jo veikti.

Obuolių žaislas buvo juo
kingiausias. Kaip kurios bu
vo . laimingos. sugauti obuolį 
su pinigėliu.

Prisegimas dynių buvo ir 
gi įvairus dalykas.

Atsilankiusį kun. P. Le- 
kešį iš Brooklyn,,N. Y., su
tiko Šodalietės delnų ploji
mu. v

Po tam skambinant pianu 
p-lei G. Serebejūtei mergai
tės pašoko.

Išsiskirstė visi pilni pasi
tenkinimo. Lauksime dau-< 
.-ginus tokių parengimų.

Ten ~buVus.

tainėje ir tarėsi su savo 
Dvasios Vadu kun. J. Alek- 
šiūnu apie ateities veikimą. 
Džiaugiasi jaunimas • savo 
Dvasios Vadų. Klebonas 
pavedė kun. Juozui Aleksiū- 
nui visas : jaunimo draugi
jas. Netrukus, tversiu Kat. 
Studentų , kuopa Maspethe.

Ą. L. R. K. Moterų Są
jungos 30 kp. susirinkimas

Visiems, Visiems! Į

LIETUVIŲ UNIVERSALIŠ BIURAS I

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne- j 
pamirškite užeiti- pas mus ir pasikviesti į. savo |
mimus lietuvių prietėlių ir patarėją—laikraštį j 
“Darbininką.” Jei Jtunyse kils graži mintis | 
ką nors gera įsigyti ar savo pieteliams pado- | 

. vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią | 
stovylelę, užeikite r—' Jūsų visuomet laukiame. į 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.
....... Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE” ' 

423 Grand St. ’ . z Brooklyn, N.. Y. .
STagg 2-2183

HEWARK. lt, J.

Tur būti nei vieną metą 
New Yorke tokių agitacijų 
nedaryta, kaip šiemet —da
bartiniu laiku prieš būsi- 

. musjapkričio 7 _d, rinkimus^ 
Yra,/net 13 kandidatų viso-, 
kių partijų ir pakraipų, iš- 
kurių svarbiausios šios:

Demokratų partijos kan
didatas dabartinis majoras 
O’Brienkatalikas^ ■ .

Respublikonų — Fusion 
partijos — italas LaGuar- 
dia — protestonas.

New Deal partijos —Mc- 
Kee, škotas-airis, katalikas,, 
populiariškiausias visų kan
didatų tarpe.

Gi 'toliau seka: Socialistų, 
teisininkų, komunistų, bib- 
lisfų ir daugybe visokių ki
tokių. .

Kadangi šiuo laiku mies
te yra privisę visokių pa
pirkimų ir tt., tai yra vil
ties, kad žmonės susipras 'ir 
išrinks p. McKee, kuris jau 
pernai, kada buvo užėmęs 
miesto majoro vietą,. buvo 
daug gėdos padaręs miesto 
gyventojams.

A. B. C.

BROOKLYN, N, Y.

Ar Išsilaikys Aukso Vertes Litas
Anglams numušus ster

lingų svaro ir Amerikos J. 
Valstybėms . savo -dolerio 
vertę, kilo tuojau baimės ir 
dėl Lietuvos lito vertės pa
stovumo. Lietuvos Bankas^ 
kuris leidžia ir saugo lito 
reikalus, anksčiau iv dabar 
pakartotinai pareiškė, kad 
laikys lito aukso vertę. Nors 
atviros agitacijos per spau
dą už lito vertės sumažini
mą nevedama, bet yra ne 
mažai žmonių, kurie to no
rėtų. To laukia pirmiausia 
visi'įšiskoliirasie jiy iręs jie 
tikis i. atpigusiu litu leng
viau iš skolų išbristi.. O yra 
stipriai įsiskolinę daugelis 
ūkininkų ir miestuose nau
jų namų savininkų. Kurie, 
laiko savo sutaupąs pink 
guose, 'tiems žinoma, lito 
vertės nusmukimas būtų 
nuostolingas. Bet svarbiau
sia priežastis, dėl kurios lai
koma lito aukso standardą 
tai ta, kad lito nusmukimas 
įneštų7 ermyderį į krašto 
ekonominį gyvenimą, ir ga
lutinai pakirstų žmonėse pa
sitikėjimų pinigų. Mat, Lie- 
vos žmonės tikėjo rusų rub
liui, o štai žlugo milžiniška 
carų Rusija, ir jos rubliai 
neteko jokios vertės; pas
kiau vokiečių markė galuti-. 
nai nusmuko. Šitų dviejų 
valiutų žlugimas padarė 
Lietuvai ir jos gyventojams 
milžiniškų nuostolių, ap
skaitomų milijardais litų. 
Ir kai 1922. metais spalių 
mėti. 1 d.; pasirodė mažutis 
kuklutis lietuviškas litas, !

šiam jaunos Lietuvos vals
tybės ekonominiam gyveni
mui.

Tel. Bryant 9-7763 <• “

CLEMENT VOKETAITISI
3

ADVOKATAS E

113 West 42-nd St., 
J New York, N, Y.

•| Telephone: STAGG 2—0105

4 ŪR. A. PETRIKĄ
B (»WBttCX)
| LIETUVIS DENTISTAB 

| 231 S. 4th St.i Brooklyn, N. Y 
f . . X-Rpin<iuUų DiaauMMi 
i Gano Anetietika
Į ^ALANDUS S 
g Nuo 9 Tty, ryte Iki 8 vjd. ntan 
j Penktadtenlpla Ir ^yentadienlkl*
E . tik enflitarus. s

|
C-

E

I 
I

s

KLASČIAUS

I CLINTON PARKAS
1
 piknikams, baliams, koncertams, 

Šokiams ir visokiems pasillnksmlnl-
| mama smagiausia vi4ta Brook- 
| lyne-Maspethe. jau laikas ugsias- 
| kytl sale žiemos sezonui.
f kamp. Maspeth ir Betts Avė.
į JONAS KLASČIUS- Sav,
| Maspeth, N. Y.

Tel. Evergreen. 6-5310 *•

JOSEPHGABSZVA
G R AB O^T ŲfS 

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Spalių. 18 d. įvyko Mote
rų Są-gos 29 kp. susirinki-

Mot erti Są-gos 35 kuopa 
rengia Ūkininkų. (Parmers) 
balių, lapkričio 5 d., Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
207 York st. Šis bus pirmas
tos rūšies parengimas. Gros; nias. Dalyvavo daug narių, 
geras , orkestras.. Bus -daug • Prisirašė prie kuopos p. J. 
linksmumo. Sekmadieni vi-. Adomienė. ' .
sLeikime į rengiamą balių.

Kviečia Ūkininkai

VIEŠAS PAREIŠ
KIMAS.

- Tūlas laikąs atgal aš bu- 
. vau prisidėjęs prie “Šv. Jo

no parapijos” (Gėniočio 
, nežaležninkų. Red.) su tam 

tikrais išrokavimais. Dabai 
patyriau, kad .nekurie žmo
nės, nežinodami mano ap
linkybių, labai stebėjos dėl 
mano tokio pasielgimo.

Taigi šiuomi paaiškinu, 
kad aš tenai priklausiau tik 
su asmeniškais “išrokavi
mais,” o tikrenybėje nieko 
bendro nenorėjau ir nenoriu, 
turėti ir, sąžinės verčiamas, 
savo laiku padarytą klaidą 
atšaukiu.

Pranas Vileikis.

ELIZABETHj N. J.

5; T

f Į' .O Aagg *5^x00 / I

i
■ J■ 1

Spalių 22 d., 9 vai. ryte p 
vyko, kuopos metinės šv. mi
šios. Visos narės dalyvavo 
ir bendrai ėjo prie Šv. Ko
munijos.

Tą. pačią dieną įvyko N.. 
Y. ir N. J. Moterų Są-gos 
apskričio suvažiavimas, kū

ne j e tikimės turėti garbiu-Iri atidarė malda 'ir p rakai-* 
gų asmenų. • 'bele apskričio pirm. S. Su-

Pranašas. jbątienė. Suvažiavime daly- 
T i vąvo daug delegačių ir Dva-

. isįos Vadas 
Inas.
i. • Posėdžiui pasibaigus pįr-

. “Vaikelio Jėzaus” 1 ir 3 
skyrių vakarienė įvyks ne 
lapkričio 12 d. kaip buvo 
garsinta, bet nukeliama į 
lapkričio 26 d. dėl labai 
svarbių priežasčių. Vakarie-

Spalių 29 d. įvyko Apaš
talystes Maldos draugijos 
pietūs. Dalyvavo gausiai 
vyrai ir moterys.

Kleb. kun. J. Simonaitis 
paaiškino susirinkusiems a- 
pie reikšmingus Apaštalys
tes, Maldos darbuš, ir prane
šė, kad gavę diplomus su

P-lė Anną M. AVissler ir 
sūnelis, kuiį ji žada pasiųs
ti Prezidento žmonai p. 
Roosevelt. .

kun. J. Balkū-

Subatienė pa-

jis buvo sutiktas: su -dideliu 
nepasitenkinimu. Tada bd- 
yo graibomas turtingosios, 
bei galingosios . Amerikos 
doleris. Jis turėjo iki pas
kutinių laikų neribotą, pasi-: 
tikėjimą, nors per dešimt
metį, nei kiek nesvyruoda
mas, ir litas įsigijo pilnas 
teises. Vis tiktąi, kai šiemet 
subraškėjo ir “pinigų kara
lius,” žmonėse dar buvo a- 
pie 7—8 milijonai dolerių. 
Pradėta skubintis jais nusi
kratyti, keičiant į litus ar 
įsigyjant kokį turtą, tačiau i 
vis dėl to -dolerių laikytojai 
turėjo didokų.nuostolių.

Taigi dabar dar litui 
smukus, jau pinigui nebe
liktų jokio pasiįikėjimo, o 
tas gali turėti blogų padari
nių dar silpnai išbujoju-

mininkė S.
kvietė visas delegates vaka
rieniauti.

Vakarienėje dalyvavo ir 
daugiau svečių, viso apie 
100. Dalyvavo kunigai C. 
Paulonis, J. Balkūnas ir J. 
Kartav ičius. •

Toastmasteriu buvo p. IT. 
Slikulskįenė. .

Ji pasakius įžanginę kal
bą pakvietė, p-lcs. A. Valen- 
čįūtę, zi. Stąčiūtę ir Ą. Bo- 
ganskaįtę sudainuoti keletą 
dainelių, ką jos ’ir padarė.

Gražiai padainavo ir ma
žytė G. Kiyiciutė,
.» Visas tos vakarienes pel
nas paskirtas parapijai.

Sąjungictės labai nuošir-

džiai remia parapiją ir mo
kyklą. Garbė joms.

V akarienės pasisekimas 
priklauso nuo šių darbščią 
sąjungiečių: U. Mikulskie
nės, / P. Benzuvienės,. R. 
Bakšienes, V.\ Belevičienes, 
O. DobroValskienės, AL Dra- 
gūnaitįenės, M. Šertvyt'ie- 
nės, A. Vaitiekūnienės ir ki-

. Sfijungicte,.

t y

■ \.... . ■"-į
Tel. Stagg 2—5049 Notnry Poblie

M, P. RAILAS M,
BIELIAUSKAS

Graborius ir BalsamuotbjM 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

TeL Stagg 2—0788 Notary Public

JDSEPH LEVANDA 
(Levandautkn) 

GRAB0RIU8
107 UnioK Avė., Brooldyn, N.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTAIlY PUBLIC *

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RABORIUS 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

PAraamdau Automobilius" Ves
tuvėms, Krikštynoms ir/.viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J, VALANTIEJUS
GRABORTUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
. Apdraiida Visose šukose.

Notary Public
M41 -r 72-nd Street,

Arti G r and SL 
MASPETH, L. I., N. T.

Profceionalftt biznieriai, prarnonin« 
kai kurie skelbiasi ‘'Darbininke;“" tik
rai verti skaitytojų paramoa.

Visi tnrslttkitps '‘Darbininke?’

/WO7 . LAUKUS < Fotografas 
214 Bedford 4ar , Brooklyn

•V«i. jSvėtRrten. 6—4614
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